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Van de voorzitter 

Na een druk jubileumjaar vol activiteiten, zijn we 
als vereniging al weer halverwege het jaar 
2007. Deze eerste periodiek mag er weer 
wezen. De redactiecommissie is er weer in 
geslaagd om het blad gevuld te krijgen met 
interessante wetenswaardigheden over 
Sliedrecht en haar bewoners. Velen van u kijken 
waarschijnlijk uit naar het blad en kunnen weer 
vele mooie momenten beleven met reisjes terug 
in de tijd. “Die goede oude tijd, ” zegt men wel 
eens. 

Als je terugblikt naar die goede oude tijd kan je 
vaststellen dat er de afgelopen 50 jaar wel heel 
veel is veranderd. Voor een deel een goede 
zaak en niet omkeerbaar voor een ander deel 

soms dramatisch. Met het eerste bedoel ik dat de woon- en leefomstandigheden stukken 
vooruit zijn gegaan. Aan de andere kant soms diep triest. Wat is er veel gesloopt de 
afgelopen 10 jaar. En wat is er in een aantal gevallen voor teruggekomen? Met een 
beetje meer bewustwording rondom de historie en wat goede wil had hier en daar 
anders beslist kunnen worden. En beste lezers Sliedrecht gaat de komende jaren nog 
veel meer veranderen. In een aantal gevallen gaat ook dat weer ten koste van bomen 
en gebouwen. Jammer …. Weg is weg! Mijn credo is: als je iets wilt, zoek je een 
mogelijkheid, als je iets niet wilt,  zoek je een reden!  

Gelukkig heeft Sliedrecht een Historische Vereniging. Deze zorgt ervoor dat ook uw 
klein- en achterkleinkinderen kunnen weten hoe Sliedrecht veranderde. Zij moeten het 
wel dan doen met foto- en videomateriaal en verhalen uit overlevering. Binnen het 
bestuur zijn wat wijzigingen opgetreden. Onze penningmeester Mees van der Tak heeft 
laten weten, dat hij door omstandigheden helaas zijn taak als penningmeester moet 
neerleggen. Gelukkig heeft hij in Wout van Rees een opvolger gevonden. Wout heeft 
zijn taken overgedragen aan Jasper van ’t Verlaat, die de excursies en 
verenigingsavonden gaat verzorgen.  

De laatste maanden van het jaar verzorgt uw vereniging met haar werkgroepen een 
tentoonstelling in het Sliedrechts Museum. Het thema is de verdwenen bebouwing aan 
de binnenzijde van de dijk van de Kaai tot de Boslaan. Een unieke kans om weer even 
terug te gaan naar die “goede oude tijd”. Samen met Muziekvereniging Crescendo wordt 
de uitgave van een DVD met de zogenaamde Crescendofilm uit de vijftiger jaren 
voorbereid. Ook weer een moment uit “die goed oude tijd.”  

Uw bestuur blijft zich samen met veel vrijwilligers inspannen om ons dorp vanuit een 
aantal invalshoeken te koesteren en te conserveren. Ik hoop dat anderen de inspiratie 
mogen krijgen om ons bij dit voornemen te volgen. 

Ik wens u een fijne zomerperiode toe. 

Fred Stuij 
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Van de redactiecommissie …

Met veel plezier presenteren wij u de eerste periodiek van 2007. Een verenigingsblad vol 
wetenswaardigheden over het dorp waar uw belangstelling naar uit gaat. Het blijft voor 
ons telkens weer een uitdaging om de verhalen te bundelen en in het blad op te nemen. 
We noemen enkele bijdragen. 

Deze keer ook weer de vertrouwde bijdragen over de geschiedenis van Sliedrecht, het 
onderwijs in Sliedrecht. Een prachtig verhaal over de geschiedenis van het huis aan het 
einde van de Stationsweg, de vroegere theetuin. U leest over de oudste nog bewaarde 
reddingsboot die nog in Sliedrecht gevaren heeft. Wij hebben een aantal zeer oude 
foto’s geplaatst over het Middeldiep en de Singel. Prachtige nota’s uit vervlogen tijden 
sieren deze uitgave. Ook het 
onderwerp Kerkgeschiedenis heeft 
weer een plaatsje gekregen. 

Een interessante bijdrage uit het blad 
Heemschut over Het Huis De 
Merwede geeft u veel informatie over 
de nog resterende ruïne. Wij hebben 
voor u wat onderzoek gedaan naar het 
hoe en waarom van de zogenaamde 
bakkersmerken. Ook is een verslag 
geplaatst over een grote brand in wijk 
C in het begin van de vorige eeuw. 

Een verhaal over een unieke privé 
bunker in de tuin van Meijer mochten 
wij van Hans Meijer ontvangen en 
plaatsen.  

Alle inzenders hartelijk dank voor het aanleveren van de verhalen. 

De redactiecommissie. 

Ina van ’t Verlaat-de Goeij, Fred Stuij en Jan van Leeuwen. 
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Het Sliedrechts politiekorps in 1910 

Onderstaande foto uit 1910 geeft een beeld van het Sliedrechtse politiekorps uit die tijd. Als 
je het aantal dienders van toen vergelijkt met het aantal politiemensen dat tegenwoordig in 
Sliedrecht beschikbaar is, dan mag je stellen dat de sterke arm der wet in die jaren goed 
vertegenwoordigd was. In 1910 was Sliedrecht een dorp met veel minder inwoners dan nu 
en men had met andere vormen van en met minder criminaliteit te maken. Het werk werd in 
die tijd grotendeels te voet en per fiets gedaan. Moet u zich eens proberen voor te stellen 
dat communicatiemiddelen als portofoon, telefoon en dergelijke niet beschikbaar waren. Vijf 
kilometer Sliedrechtse dijk met stoepen. Ga er maar eens aan staan om daar regelmatig 
aanwezig te zijn. Tegenwoordig zie je in ons dorp de politie weer op de fiets verschijnen. 
We noemen ze nu buurtagenten.  
Dat lijkt weer wat op omstandigheden in 1910. De politieagenten van toen waren goed 
bekend met de buurten en hun bewoners. Niet zelden werd hun hulp ingeroepen bij 
burenruzies e.d.  

Op de foto van links naar rechts de agenten Van de Lip, De Wit, Teeuwe, Hoofdagent 
Snijders, Bogerd, Van Doesburg, Van Engelen en Vos.
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Ruïne Huys De Merwede in Dordrecht 
Het oudste beschermde monument van Nederland 
(Uit Heemschut, augustus 2005) 

Aan de noordelijke oever van het eiland van Dordrecht 
ligt het Huys “De Merwede”. Althans, wat daarvan over 
is: de westzijde van het donjon, en ondergronds de 
daardoor goed beschermde funderingen van de rest 
van de burcht. Ruïne en omgeving zijn aan een 
opknapbeurt toe, maar het probleem is dat een ruïne 
geen geld oplevert en onderhoudssubsidies tekort 
schieten. 

Temidden van een kleine, maar mooie biotoop in een 
open veld omgeven door wildgroei ligt de ruïne, aan de 
noordzijde begrensd door de rivierdijk van de Merwede 
en aan de andere zijden binnendijks omgeven door 
een waterpartij. Die is een restant van de St. 
Elizabethsvloed. Het vrijwel dichtgegroeid rietland is 
bezoedeld door scheeps- en huisvuil. Watervogels 
vinden we niet meer hier, maar wel in de naastliggende 
rivierbedding. De locatie is door de bouwheren zowel 
bouwkundig, strategisch als commercieel voortreffelijk 
gekozen: even ten westen van het Noorddiep (de 

Noord), stroomopwaarts van de stad en op een veilige afstand daarvan en gebouwd op een 
terp. De door water omgeven burcht had de controle over al het scheepvaartverkeer 
komend van en gaand naar Duitsland en de Ardennen. Hier werd tol geheven en hier 
vergaarden de Heren van de Merwede die als hoog adellijk en invloedrijk golden, hun 
fortuin voorzover ze dat al niet uit Dordrecht hadden weten te verwerven. 

Verval en bescherming 
Van de van vóór `1307 daterende 
vierkante burcht rest ons de noord-
westwand van het donjon. Hier 
zetelden van 1307 tot 1403 de Heren 
van de Merwede. Volgens Van Gulick 
verbleven op deze plaats – toen 
vermoedelijk een houten versterking – 
van 1039 tot 1091 ook de Hollandse 
graven Dirk III, IV en Floris I. De 
opgravingen van prof. J.G.N. Renaud 
uit de periode 1940-1942 wijzen uit 
dat er sprake is van twee burchten, 
beiden gedateerd in de eerste helft 
van de veertiende eeuw. Het is niet 
duidelijk hoe dit te rijmen valt met de 
belegering door “die van Dordrecht” in 
1299, waarbij Nicolaas en Dirk Van 
de Merwede omkomen. Kan de 
oudste stenen burcht niet ook op eind dertiende eeuw gedateerd worden?  

Kaart circa 1520.  Bibliotheek Rijksuniversiteit Leiden 
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Het is immers weinig aannemelijk dat rond 1300 er nog steeds een houten versterking 
stond. In 1403 sterft Daniël, de laatste telg in mannelijke lijn.  
De burcht wordt in 1418 door Dordrecht deels verwoest als wraak voor het onderdak dat 
Hertog Jan IV van Brabant en diens gemalin Jacoba van Beieren daar genoten tijdens hun 
(mislukte) belegering van de stad. De weergoden helpen ook, want op 18 november 1421 
slaat de St. Elizabethsvloed toe en legt de laatste resten in puin. Dan vervalt de ruïne tot 
steengroeve, totdat de magistratuur van Dordrecht in 1449 het verbod uitvaardigt om hout, 
steen of ijzerwerk uit het huis te breken. Tot 1844 stond het kasteel nog op een eilandje, 
wat goed te zien is op de afbeeldingen van Aelbert Cuyp. 

Kracht, kansen en bedreigingen 
De ligging aan de rivier en de 
lommerrijke, natuurlijk ontstane 
begroeiing als wilgen, groot 
hoefblad, smeerwortel en fluitekruid, 
is aanzienlijk verbeterd door de 
succesvolle gemeentelijke 
beplantingsstrategie met de 
aanplant van kastanjes en 
ratelpopulieren. De aldus ontstane 
omgeving en de stilte werken 
weldadig voor de beleving en dat is 
een groot goed. Het plan om een 
rivierpark langs de Merwede aan te 
leggen zal deze historisch 
waardevolle plek onmiskenbaar 
versterken. De voormalige grachten 
en waterpartijen zijn aan uitdieping 

en schoonmaak toe. Het metselwerk vertoont boom-, 
struik- en plantengroei, wat verpulvering, inwatering en 
tenslotte stukvriezen tot gevolg heeft. Een jaarlijkse 
onderhoudsbeurt kost niet te veel en kan veel 
teloorgang voorkomen. Een stad waar – voorzover 
bekend – de eerste beschermingsmaatregel in Holland 
werd genomen, kan zich niet veroorloven die 
voorhoedepositie te verliezen. 

Met dank aan de Nederlandse Kastelenstichting mevr. M. Verdenius 

Situatie rond 1650. Schilderij van Aelbert Cuyp, ijs scene voor het  
Huis de Merwede. 

Huidige staat: struikengroei op de torentrans  
opname juni 2005 
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Het Middeldiep van toen. 

Een juweel van een foto van het Middeldiep die begin 1900 is genomen vanaf de monding 
van het Middeldiep. Links ziet u de dijk waarop later de Middeldiepstraat is aangelegd. 
Achter deze dijk de grienden tot aan de Merwede. Op deze foto ziet u het voetveer dat 
voordat de Oosterbrug er lag de mensen op dezelfde plaats naar de Huybert de Baatplaat 
bracht en terug. Rechts de achtertuinen van huizen aan de dijk welke aan het Middeldiep 
grensden. Het huis links vooraan is ongeveer de plek waar rond 1925 het pand is gebouwd 
waarin anno 2007 slagerij Verweij gevestigd is (inzet foto). 
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Historische Vereniging heeft uw hulp nodig…

Opsporing Verzocht …

Nee, beste mensen, deze keer geen 
nare dingen. Die zijn er op de televisie 
al genoeg te zien. We zijn op zoek naar 
foto’s. Niet zomaar kiekjes, maar 
afbeeldingen van winkels en bijzondere 
gebouwen op de Oude en de Nieuwe 
Uitbreiding.  
Na het grote succes van de DVD met de 
winkels in de jaren ‘50 en het boek 
“Wandeling langs de Sliedrechtse dijk” 
ligt het in de bedoeling om daar in 2008 
een vervolg aan te geven. Aan de beurt 
zijn dan de uitbreidingen van Sliedrecht. 
De uitbreiding buitendijks, beter bekend als “De Ouwe Uitbreiding” en de nieuwbouw 
binnendijks “De Nieuwe Uitbreiding’, inclusief de Stationsweg. 

Jaren ’50 …
Omdat ook vroeger winkels nogal eens van eigenaar wisselden, richten we ons op het 
midden van de jaren ’50. Richtlijn hierbij is het adresboek met adressen en beroepen, 
samengesteld door kopieerinrichting Romijn. 
Waarom de jaren ’50? In die tijd was het aantal winkels in Sliedrecht op z’n hoogtepunt. In 
heel veel straten op de uitbreiding buitendijks kon men wel in een of meerdere winkels 
terecht voor de boodschappen. De Stationsweg kende ook een aantal winkels en bedrijven. 
De uitbreiding binnendijks was er nog maar gedeeltelijk. Het Burgemeester Winklerplein 
moest nog aangelegd worden. Een deel van de winkels aan de Thorbeckelaan maakte 
echter de watersnoodramp van 1953 al mee! Aan de Rembrandtlaan stonden de nu nog 
aanwezige winkelpanden toen ook al.  

Andere panden …
Naast de winkels waren er ook andere opvallende panden. Kerken, bankgebouwen, 
kantoren, scholen, boerderijen, enz. Hiervan zijn al heel wat foto’s in ons bezit. We zijn 
vooral op zoek naar foto’s van winkels van groenteboeren, kruideniers, slagers, bakkers, 
melkzaken, manufacturen, enz., enz., op de hierboven genoemde delen van Sliedrecht. 
Een aantal opnamen zit al in onze collectie, maar we zoeken juist die eigen gemaakte 
kiekjes van de winkels in de jaren ’50. We weten ook wel dat we dan zo’n halve eeuw 
teruggaan in de tijd. Diverse eigenaren uit die tijd zullen waarschijnlijk al overleden zijn, 
maar hopelijk zijn de familiealbums of de schoenendozen bij de nabestaanden nog 
bewaard. Het is voor ons een koud kunstje de foto’s te kopiëren, zodat u ze gelijk weer 
terug krijgt. 

Leuk…
Het zou toch heel leuk zijn om de winkel van vader en moeder of opa en oma terug te 
kunnen zien op een DVD en/of in een boek! Hoe zal men over pakweg 25 jaar aankijken 
tegen de tijd van toen? Een DVD en een boek zorgen ervoor dat de winkel voor altijd in de 
herinnering blijft bestaan.  
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We doen dan ook een dringende oproep aan ieder om medewerking te verlenen door ons 
foto’s aan te leveren voor het nieuw uit te brengen boek en de DVD. 
   
U kunt ons bereiken per e-mail: foto@historie-sliedrecht.nl of per telefoon 0184-415368 of 
0184-417719. Foto’s kunnen gratis gescand of gekopieerd worden bij kopieerwinkel Bas 
Korporaal, Kerkbuurt 243. Op woensdagmiddag zijn we aanwezig in onze verenigingruimte 
“Het Onderhuys”. 

P.S. 
Hierbij doen ook nog een oproep voor foto’s van panden in Sliedrecht die getooid waren 
met een rieten dak. Ook voor deze kiekjes kunt u bij de bovenstaande adressen terecht! 

�

Wellicht komt er in de toekomst nog eens boekje uit met foto’s en beschrijvingen van deze 
panden  Daarin mag uw foto niet ontbreken! 
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Verrassende aanwinsten voor de vereniging  

Door: Fred Stuij 

In mei jongstleden werd ik gebeld door mevrouw DR. Loes van Wijngaarden uit Abcoude. 
Zij, haar man IJsbrand en hun neef Klaas Pander wilden naar Sliedrecht komen. Reden 
was dat zij onze vereniging glasplaatnegatieven van het vroegere Sliedrecht en de familie 
Kalis wilde schenken. Bovendien hadden zij wat genealogische vragen over de familie 

Kalis. Woensdagmiddag 30 mei 
heb ik hen in Het Onderhuys 
mogen ontvangen. De 
glasplaat negatieven waren al 
gescand door de familie Van 
Wijngaarden. Bijzonder mooie 
foto’s uit het begin van de 
vorige eeuw. Een aanwinst 
voor onze vereniging. De heer 
Pander kwam even later met 
een grote massief houten lijst 
binnen met daarin een foto van 
zijn  overgrootvader. Zeg maar 
gerust een familiestuk.  

Hij wilde het graag aan de 
Historische Vereniging 
schenken. Namens de 
vereniging heb ik de foto met 
lijst in ontvangst genomen. Het 
blijkt een foto te zijn van 
Cornelis Leonardus Kalis, 
welke werd geboren op 8 
november 1855 te Sliedrecht 
en is overleden te Sliedrecht op 

14 november 1921. Hij was gehuwd 21 november 1878 in Sliedrecht met Janna Adriana 
Visser, geboren op 8 juni 1857 te Sliedrecht en overleden 23 januari 1941 te Sliedrecht. Het 
echtpaar kreeg 8 kinderen waaronder Niesje Egberta. Deze huwde met IJsbrand van 
Wijngaarden. Hun dochter Janna Adriana van Wijngaarden was de moeder van Klaas 
Pander welke ons de lijst met foto heeft geschonken. 

Enkele afdrukken van de glasplaatnegatieven zullen wij in het volgend periodiek plaatsen. 
Er zijn foto’s bij van huizen die voor 1937 zijn afgebroken en waar geen foto’s van zijn. Al 
met al weer een aardige klus voor de fotoclub om een omschrijving bij de vele foto’s te 
zoeken. 

Wij bedanken de familie Van Wijngaarden en de heer Pander hartelijk voor hun bijdrage 
aan het behoud van alweer een stukje Sliedrechtse historie. 

Cornelis Leonardus Kalis
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De geschiedenis van Sliedrecht 

In dit blad verscheen in nummer 31 het laatste verhaal van de heer C. J. Lips waarin hij de 
geschiedenis van Sliedrecht beschreef. Daarna hebben we besloten een vervolg te geven 
aan deze verhalen over de historie van ons dorp in een nieuwe reeks artikelen. We zijn nu 
aangekomen aan de jaren ’30. 
Alle eerdere verhalen zijn ook terug te vinden op www.historie-sliedrecht.nl  

De jaren ‘30 
Op 27 april 1931 neemt burgemeester Drijber afscheid van Sliedrecht. In het splinternieuwe 
hotel 'Bellevue' aan de Merwede wordt  hem door de gemeente een diner aangeboden. 
Aan het diner zitten onder andere wethouders P. Rijsdijk en A. W de Landgraaf aan. De 
heer Drijber krijgt als afscheidsgeschenk een zilveren theeservies met inscriptie. De 
opvolger van burgemeester Drijber is Ir. H. Popping.  

Nieuwbouw 
Begin jaren ’30 wordt Sliedrecht verrijkt met 
een aantal nieuwe gebouwen. Zo wordt op de 
hoek Oranjestraat - Middeldiepstraat in 1931 
een nieuwe gereformeerde kerk met hoge 
toren gebouwd. Een kerk met 620 zitplaatsen.  
Vanuit de oude gereformeerde kerk bij de 
Zoutstoep wordt het, in 1890 gekochte en 
geheel gerestaureerde, orgel overgebracht.  

Nadat in 1929 Mej. Prins-Visser haar woning, 
gelegen ten westen van de vroegere school 4 
schuin tegenover de Grote Kerk, bij testament 
beschikbaar had gesteld voor een nieuw 
ziekenhuis, wordt dit in 1931 geopend door 
dokter Prins de Baat.   

Voor de ouden van dagen wordt in 1934 het Hervormd Rusthuis aan de Stationsweg 
verbouwd en vergroot met een 
verdieping. De aanpassingen zijn 
een hele verbetering voor de oudjes. 
Eind 1936 worden er plannen 
gemaakt om tot de bouw van een 
brandweerkazerne te komen. De 
directie van de brandweer wil graag 
gaan bouwen aan het burgemeester 
Drijberplein. De plannen gaan niet 
door. Op de gewenste plaats wordt 
in 1937 het BVL gebouw geopend, 
een schietruimte voor de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm (BVL). (nu 
‘Schuttershof’) 

De nieuwe burgemeester, Ir. H. Popping, tracht het wonen in Sliedrecht te bevorderen. 
Woningbouwverenigingen gaan vooral arbeiderswoningen exploiteren. Baggeraars stoppen 
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hun, veelal in  het buitenland verdiende spaargeld, in een eigen woning langs de dijk, in 
een van de vele Sliedrechtse stoepen of een nieuwbouwwoning op de buitenuitbreiding 

Zwemmen …
Iemand die in de jaren 30 wil leren zwemmen, probeert de kunst onder de knie te krijgen in 

de rivier. De vele zandplaten 
worden bij mooi weer goed 
bezocht! Ook ‘Overdiep’ is een 
gewilde plaats. De meeste jongens 
en meisjes leren in de 
zomermaanden zwemmen in het 
drijvende zwembad in de haven.  

Boslaan…
Een ziekte tast in 1932 de iepen 
van de Boslaan aan. Rentmeester 
A. Prins Thzn. moet de bomen 

laten rooien. Esdoorns en populieren komen er voor in de plaats. 
In 1935 probeert gravin Van Bylandt tevergeefs bij de Boschlaan een bordje 'EIGEN WEG' 
te laten plaatsen. Gelukkig gaat deze vlieger niet op. De Boslaan is al ruim 30 jaar een 
openbare weg in Sliedrecht. De klok is niet terug te draaien, ondervindt de gravin. De 
Boslaan, beginnend bij de dijk en eindigend bij Tiendweg, blijft voor Sliedrecht een 
belangrijke wandelweg. De gravin behoudt wel het visrecht, zowel in het binnenwater als op 
de rivier. Ook het recht van vissen in het Klein- en Middeldiep wordt jaarlijks verhuurd. Per 
brief van 5 juni 1942 aan K. Bikker te Sliedrecht bevestigt de burgemeester nog eens 
nadrukkelijk dat de gravin dit recht bezit. 

Eindelijk verlost van stof en modder …
We zijn toegekomen aan het jaar 1933. De doorgangsweg door Sliedrecht, de dijk, is 
grotendeels onverhard. In het midden loopt 
een paadje voor de paarden die de kar 
trekken. Stof en modder zijn heel hinderlijk 
voor de weggebruikers. Tegen het stof 
wordt nog wel gesproeid, maar tegen de 
modder is geen kruid gewassen. De raad 
besluit eindelijk de gehele dijk asfalteren.  

Ondanks de lasten die de verharding met 
zich meebrengt, is men wel tevreden met de 
verbetering. Begonnen wordt er op de grens 
met buurgemeente Giessendam, richting 
Papendrecht. In de zomer van 1933 is het al 
niet meer nodig om met de sproeiwagen langs te komen. In de natte wintermaanden 
kunnen de huisvrouwen zich veel schrob- en boenwerk besparen! 

De brandweer …
Niet ieder is ingenomen met het nieuwe wegdek. De brandweer meent dat het asfalt te glad 
zou kunnen zijn. Met de slangenwagens wordt volop geëxperimenteerd. Gelukkig zijn zij 
ook prima bruikbaar op het asfalt wegdek. 
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De auto-sproeispuit, de motorspuit en slangenwagen no. III krijgen vanaf 1933 een plaats in 
een loods aan de Industrieweg. De andere slangenwagens blijven gestald in kleine 
daarvoor gemaakte huisjes langs de dijk. 

Om in noodgevallen goed te kunnen optreden, volgen de brandweerlieden samen met het 
Rode Kruis en het Groene Kruis een serie lessen waarbij o.a. het gebruik van gasmaskers 
en oorlogsgassen aan de orde komen. De cursusleider is dokter D. Zijp, commandant van 
de Rode Kruis Colonne. 

Elk jaar worden door de brandweer in de zomermaanden de schoorstenen van de 
Sliedrechtse woningen gecontroleerd. 
Bij de nieuwbouwwoningen van 'Sliedrecht Vooruit' blijkt dit op moeilijkheden te stuiten. Op 
verzoek van de brandweer en op last van B & W worden bij het verlenen van de 
bouwvergunningen aanpassingen verplicht gesteld. 
    
De politie waarschuwt de brandweer bij het uitbreken van branden. Dit zijn de zogenaamde 
wekkerdiensten. B & W vindt dit niet langer tot de taak van de politie behoren. In oktober 
1933 worden twee nieuwe wekkerlieden benoemd. Dit zijn J. de Keizer in wijk D en J. van 
der Wiel voor de Uitbreiding. Eerder was M. Kok de enige Sliedrechtse wekkerman. Ieder 
krijgt, om zijn taak zo goed mogelijk te kunnen verrichten, een telefonische aansluiting. In 
1935 zou Kok vervangen worden door H. H. Baars. 

Rijksweg 15…  
In het verleden had men bij het bouwen van woningen en schuren langs de dijk niet al te 
krap gekeken. Voorgevels van de huizen stonden vaak zo goed als op de dijk. Ze vormen 
een grote hindernis voor het toenemende verkeer. Naast o.a koetsen en paard-en-wagens 
rijden er nu bussen en auto’s over de dijk. De onderlinge hinder wordt steeds groter. De 
oplossing brengt het rijkswegenplan (1935) met het ontwerp voor een rijksweg,  

een autoweg langs Sliedrecht. Vanuit Rotterdam zal via Gorinchem de Betuwe bereikt 
worden. Een jaar later (1936) wordt begint de aanleg van de tweebaansweg.  
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Verkeer …
Voor Sliedrecht is de aanleg van de autoweg tamelijk ingrijpend. Bij de kruising met de 
spoorbaan, de Stationsweg en de 
dijk op de grens met Giessendam 
moeten bruggen en viaducten een 
uitweg bieden. Sliedrecht zal met 
een op- en afrit bij de Stationsweg 
op de rijksweg worden 
aangesloten. Huizen en grond aan 
de rijksweg wordt onteigend. De 
nog nieuwe villa van architect 
Nieuwpoort valt onder de 
sloophamers! 

De aanleg van de rijksweg is de 
nekslag voor de bootdienst van de 
Fop Smit. In 1935 komt er een einde aan de veerdiensten. Daarvoor was het treinverkeer al 
een grote concurrent geworden! Vanaf het Sliedrechtse station vertrekken 13 treinen per 
dag, zowel richting Dordrecht als Gorinchem. Niet alleen bij het Sliedrechtse station is het 
mogelijk om de trein te nemen. Bij Baanhoek is ook een halte waar men kan in- en 
uitstappen.  
Wie op het Sliedrechtse station aankomt, kan zich met een autobus van de firma A. Hartog 
(later de M.E.G.G.A.) naar het centrum laten rijden. 

Een andere vorm van verkeer vormen de telefonische verbindingen. Het aantal gebruikers 
groeit. In 1920 zijn dit er nog slechts 79. Het telefoonnet is bovengronds. De draden zijn 
bevestigd aan palen die overal langs de dijk staan. Een betere oplossing is om de draden in 
de dijk te leggen. Dit betekent de eerste opbreking in de nieuwe asfaltlaag. De 
telefoondienst is voortaan dag en nacht en ook 's zondags te bereiken. Een goede 
vooruitgang, maar de vele telefonistes moeten wel met allerlei stekkers voor een verbinding 
zorgen. Vaak een tijdrovende bezigheid! 

Banken en scholen…
Een van de instellingen van het Nut is de spaarbank. Jarenlang zal op diverse scholen het 
sparen hierbij ondergebracht zijn. Het oude raadhuis in de Kerkbuurt, (nu Sliedrechts 
Museum) dient als onderkomen. In 1932 schenkt IJsbrand van Wijngaarden (hij woonde in 
het huis dat nu ten oosten van de oprit van de Geulstraat staat) een stuk grond naast zijn 
huis aan de stichting Nutsspaarbank. Hierop wordt een bankgebouw gebouwd. Het oude 
raadhuis krijgt nieuwe bewoners. Het wordt consultatiebureau voor zuigelingen en het 
Leger des Heils vindt er onderdak. 

Een andere instelling van het Nut is de Nutsvaktekenschool. Deze gaat in 1938 op in de 
vereniging Ambachtsschool voor Sliedrecht en Omstreken. Belangrijke personen bij dit 
initiatief zijn burgemeester Popping en de heer B. van Rees. 
De school zal later bekend worden als de Lagere Technische School (L.T.S.). Latere 
namen voor deze school zijn: Burgemeester Poppingschool, De Grienden en thans 
Grienden College. De heer Van Rees is gedurende 35 jaren directeur van de school 
geweest. De door het Nut gestichte Vakschool voor meisjes is tot 1938 gehuisvest geweest 
in de voormalige school III aan de dijk (later gebouw de Korf). Van hier verhuist de school 
naar de plek bij de Boslaan. V De plaats van de vakschool voor meisjes (Korf) wordt 
vervolgens ingenomen door de jongens van de ambachtsschool. 
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Een andere bank in Sliedrecht is in deze tijd de Boerenleenbank. Deze was in 1918 
opgericht met als doelstelling 'de verbetering van het landbouwbedrijf’. De boeren konden 
een krediet verkrijgen en de 
gelden werden rentegevend en 
veilig belegd. Voorzitter van de 
coöperatieve vereniging is J. v.d. 
Berg Lzn., directeurkassier is J. 
van Bergeijk Sr.  
De Boerenleenbank is gevestigd 
in een woonhuis bij De Wiel, 
genummerd A 344.  

Verder is er in Sliedrecht de 
Rotterdamse Bankvereniging, 
directeur B. Kesnich. Deze bank 
is naar Sliedrecht gekomen na de 
overname van de Sliedrechtse Bankvereniging L. van Splunder. 

Sliedrecht ten zuiden van de Merwede…
Sliedrecht is in de jaren 30 groter dan tegenwoordig. Wel dubbel zo groot! De helft van de 
gemeente ligt ten zuiden van de Merwede. Veel grienden, hooi- en weilanden met daar 
tussen vele wateren. Er is geen weg over land naar Dordrecht. Naar de paar boerderijen 
die er zijn, moet alles over water worden aangevoerd. Dit geldt ook voor de post en in 
noodgevallen voor de brandweer. Gewerkt kan er dan worden met een motorspuit. Die 
moet met een sleepbootje overgevaren worden. Deze moet echter wel eerst ergens 
vandaan worden gehaald. Het laat zich raden wat er in geval van een ernstige brand zal 
voordoen… . 

Binnen Sliedrecht is in 1939 het aantal brandkranen al 144 stuks. Dit komt mede door de 
nieuwbouw die buitendijks op gang is gekomen in het gebied rondom de Rembrandtlaan. 

(Wordt vervolgd)  
B. Lissenburg. 
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Een huis met historie 

Geschiedenis van het huis van de familie Pellikaan, Stationsweg 233 

Een huis met historie: 
•  Theetuin van                                1884 - 1940 
•  Onderkomen van de N.S.B.          1940 - 1945 
•  Sigarenfabriek en woonhuis  1946 - 1953 
•  Handel in verpakkingsmaterialen  1953 - 1978 
•  Woonhuis van de familie Pellikaan 1946 - 2006 

Theetuin 1884 – 1940 
De aanleg van de spoorlijn is gestart in 1879. Op 16 juli 1885 is de spoorlijn geopend 
verklaard. Het puffende stoommonster bracht de Sliedrechters veel sneller naar Dordrecht 
en Rotterdam dan de stoomboten van de Fop Smit. Vanaf de Grote Kerk werd richting het 
noorden de Stationsweg aangelegd. Deze 926 meter lange weg behoorde bij de werken 
van de spoorwegen, zodat het station vanaf de dijk bereikbaar zou zijn.  
De onbebouwde stoffige grindweg, met aan beide zijden bomen en een sloot, werd 
op 11 juni 1888 in onderhoud overgedragen aan de gemeente Sliedrecht. 
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Stationsweg, onverhard, met bomen aan weerszijden. 

Met vooruitziende blik heeft de heer Hendrik van der Vlies ”De Theetuin” laten bouwen. Het 
pand werd in 1884 opgeleverd als woonhuis met vergaderruimte. De Theetuin was het 
eerste pand aan de Stationsweg en een jaar eerder klaar dan de spoorbaan en het station.  

De vergaderruimte c.q. koffiehuis was in het oostelijke deel van het pand en besloeg 
circa 2/3 derde deel van de begane grond. In de oostgevel waren openslaande deuren met 
een terras met afdak. De reizigers konden hun paarden stallen en zich laten soigneren. De 
familie Van der Vlies werd tevens pachter van de stationsrestauratie met buffet.  

Vanuit de huiskamer van de Theetuin kon men in westelijke richting de spoorbrug over de 
rivier zien. Het uitzicht naar het westen en het noorden was onbelemmerd. Naar het zuiden  
was bebouwing en naar het oosten stalling voor paarden en rijtuigen. De naam Stationsweg 
is pas in 1925 officieel ingevoerd.  

In 1936 werd begonnen met de aanleg van de tweebaans Rijksweg. 
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De Theetuin, achter hoge 
bomen, die in de hongerwinter 

gekapt zijn. 

Bij de opening van de 
Spoorlijn Dordrecht – 
Gorinchem in 1885 werd 
met de Fop Smit bij het 
Middenveer het 
muziekcorps van het 
Regiment Jagers 
aangevoerd.  
Onder leiding van 
kapelmeester S. Calf 
marcheerde het corps 
onder het spelen van 
vrolijke wijsjes over de 

dijk en de kersverse Stationsweg naar het feestterrein bij het station. Daar kwam de 
speciale feesttrein met ministers en andere autoriteiten aan. Er werden twaalf 
saluutschoten gelost, waarna het gemeentebestuur onder leiding  van burgemeester Van 
Haaften zijn opwachting maakte. Na het vertrek van de trein richting Giessendam was er 
een matinée in de Theetuin van H. van der Vlies tot  
’s middags half twee (entree 25 centen). 
De avondfeesten begonnen om 8 uur met een verlichting van de Theetuin en een concert 
op het feestterrein.  

De heer Hendrik van der Vlies was 
muziekliefhebber, gaf vioolles aan huis, was 
dirigent van het toenmalige strijkorkest Apollo en 
was organist op het Naberorgel in de Grote Kerk. 
Om in de zomer wat muzikaal vertier in zijn 
Theetuin te kunnen bieden heeft Hendrik van der 
Vlies de muziekvereniging Crescendo opgericht 
en in de tuin een muziektent laten bouwen. In de 
muziektent werd destijds 4 tot 5 keer per jaar een 
zomerconcert gegeven. Hendrik van der Vlies 
bleef tot zijn overlijden in 1928 dirigent en was 
24 jaar voorzitter van de vereniging.  

Omdat de theetuin aanvankelijk ver buiten de 
bebouwing stond, werd ze ook voor andere 
doeleinden gebruikt. 
Bekend is dat bijvoorbeeld de spelers van de 
Sliedrechtse voetbalclub, bij gebrek aan 
verkleedruimte op het voetbalveld, zich daar 
regelmatig verkleed hebben. 

Vaandel van de muziekvereniging Apollo, 
eigendom van het Sliedrechts Museum
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N.S.B.-onderkomen 1940 – 1945 

In 1941 is de Theetuin verkocht door Teunis Marinus van der Vlies (ook dirigent te 
Sliedrecht) aan Arie Schakel (koopman te Sliedrecht). Het perceel betrof toen een 
oppervlak van circa 1.150 m2. 

Propagandaposter van de Jeugdstorm 

Het pand werd in de tweede wereldoorlog gebruikt door de N.S.B. In navolging van de 
Hitlerjeugd in Duitsland had de NSB ook een eigen 'jeugdclub': de Jeugdstorm. Daar 
werden de kinderen (bijna allemaal van NSB-ouders) opgevoed tot ware nationaal-
socialisten en aanhangers van Mussert (en Hitler natuurlijk). 

De tuin werd gebruikt voor spelletjes en wedstrijden voor de jeugd.  
Het pand is ook beschadigd bij een bombardement, waarbij alle ruiten sneuvelden en veel 
dakpannen van het dak werden geblazen. Twee huizen  aan de overzijde werden hierbij 
onherstelbaar vernield. Er is minstens één dodelijk slachtoffer gevallen.  
Tot 1944 was het terrein afgebakend met hoge bomen. Deze bomen hebben de oorlog niet 
overleefd en werden één voor één gekapt. 
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            NSB-embleem             Progpagandaposter van de N.S.B. 
               

In 1943 is het pand door Arie Schakel (op dat moment wonende te Soesterberg) verkocht 
aan Piet Laurens den Breejen (schipper te Hardinxveld).  
In september 1945 is het pand door Piet Laurens den Breejen verkocht aan Klarinus 
Pellikaan, sigarenfabrikant wonende te Bleskensgraaf, met dien verstande dat een uitkering 
wegens toegebrachte oorlogsschade ten behoeve van de verkopende partij zou komen. 

Sigarenfabriek 1946 – 1953 

Het pand had geleden onder de oorlog. Klarinus Pellikaan heeft het pand gedurende circa 
negen maanden geheel laten renoveren en een kelder laten maken onder het voormalige 
horecadeel. Op 15 mei 1946 is Klarinus Pellikaan getrouwd met Gerrigje Jacomijntje van de 
Graaf en zijn ze in het pand, toen op adres Stationsplein 6E gaan wonen. In dit pand heeft 
Klarinus Pellikaan zijn sigarenfabriek voortgezet. In het voormalige horecadeel stonden 
werkbanken waarop de sigaren werden gerold.  

Sigarenpers uit het tabaksmuseum te Delft van Louis Bracco Gartner 
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Kerfmachine uit het tabaksmuseum te Kampen 

Sigarensnijder om de sigaren op de juiste lengte af te snijden. 
Object uit sigarenfabriek van ’t Veen in Grafhorst.
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De tabak werd van tabaksmakelaars gekocht, die in Rotterdam gevestigd waren. 
In 1936 werd in Rotterdam de laatste tabaksveiling gehouden en vanwege de beperkte 
aanvoer van tabak uit Indonesië in 1941 in Amsterdam, waar oude voorraden geveild 
werden. Nog één keer na de oorlog werd er in Frascati in Amsterdam tabak per inschrijving 
verkocht. De veiling verhuisde daarna naar Bremen, Duitsland. Tabak uit Indonesië 
(Sumatra, Java, Besoeki en Vorstenlanden) werd verpakt in balen van tussen de 75 en 100 
kilo en het omhulsel bestond uit matten van poeroenstro. De bladeren waren gesorteerd op 
lengte en kleur en   gebundeld per 20 stuks met een biesje of touwtje. Bladeren hadden 
een gemiddelde lengte van 20 á 30 cm. 

De bladnerven, die na het kerven overbleven, werden opgehaald door duivenmelkers. Deze 
gebruikten de nerven om er nesten voor hun duiven van te maken. De dieren bleven op die 
manier gevrijwaard van ongedierte. 

In de pas gebouwde stahoge kelders, stonden de kerfbank en de pers. De originele 
apparaten zijn niet meer in het bezit van de familie Pellikaan. Ook waren er spoelbakken 
aanwezig om de tabak nat te maken. Er was een droogruimte (zo’n droogruimte heet een 
eest) voor de sigaren. De droogruimte was bekleed met zink. In het voormalige 
horecagedeelte van de theetuin vond het handwerk aan werkbanken plaats. Het “bosje” 
bestaande uit losse tabak (binnengoed) werd omwikkeld met een omblad en werd daarna 
tussen een uit twee delen bestaande sigarenvorm geperst in een sigarenpers. Na een 
aantal uren werden de sigaren in de vormen een kwart slag gedraaid en gingen vervolgens 
weer een aantal uren onder de pers. Daarna ging het dekblad om het bosje heen en was 
de sigaar, na gedroogd en verpakt te zijn, klaar voor de consumptie. 

De droogruimte is nog volledig intact. Tabak die op een veiling of bij een makelaar gekocht 
werd, hoefde niet meer gedroogd te worden. Deze tabak werd ingevocht om beter verwerkt 
te kunnen worden. 
Wanneer het echter eigen teelt tabak zou zijn, wat in de oorlogsjaren veel voorkwam, dan 
moest deze wel gedroogd worden en werden de bladeren aan stokken of touwen geregen 
om, vaak boven in een schuur, te drogen. 

Afbeelding van het wettig 
gedeponeerde merk Batavier,  

ingediend door Klarinus 
Pellikaan, geregistreerd op 
24 maart 1950. 
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Het sigarenbandje van het merk Batavier 

Sigarendoos met door de heer K. Pellikaan vervaardigde sigaren. 
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De droogruimte (eest) waar de Batavier sigaren gedroogd werden. De vloer en de deur zijn bekleed met zink. 
Deze ruimte is nu nog volledig intact. 

Het pand werd “Ruimzicht” genoemd.  

Het ruime zicht is echter in de loop der jaren verdwenen. Het zicht naar de polder wordt 
verhinderd door de geluidswal van de Betuwespoorlijn. Over de rotonde, die dicht bij het 
pand ligt, komt veel verkeer.  

Toen er jarenlang zonder enige sanitaire voorziening, woonwagenbewoners op de 
Parallelweg bivakkeerden, haalden deze hun drinkwater bij de familie Pellikaan,  maar ook 
bij het station en de fietsenstalling werd drinkwater gehaald.  

In een plaats als Sliedrecht, waren er in die dagen nog meer sigarenmakers en handelaars. 
Moret en Groenendijk zijn bekende namen. Omstreeks de eerste helft van de twintigste 
eeuw verdienden zo’n  45 personen hun brood hiermee. 
Accijnszegels moest men kopen bij het belastingkantoor en daarmee de losse sigaren of de 
kistjes, blikjes enz. banderolleren 

Ook was er in die tijd al sprake van mechanisatie. Voor de kleine bedrijven was het  
financieel gezien al een tijd moeilijk om het hoofd boven water te houden. Sommigen 
konden het nog redden door heel lange dagen te maken en met hun sigaren de boer op te 
gaan. Soms stonden ze op een markt en dikwijls gingen ze met de bakfiets de boerderijen 
in de omgeving af. Boeren rookten veel sigaren en vonden het wel gemakkelijk dat zij die 
aan huis bezorgd kregen. 

Het feit dat Indië niet meer bij Nederland hoorde, speelde niet mee in de (wel of niet) 
aanvoer van goede tabak uit die streek. Wel was het zo dat door het vertrek van de 
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Nederlanders de tabaksplantages minder goed behandeld werden. Veel kennis ging 
verloren. Na de Tweede Wereldoorlog ontbrak het aan voldoende deviezen om 
sigarentabak te kopen. Er ontstond meer vraag naar sigarettentabak, die in eerste instantie 
uit Rhodesië kwam. Het heeft ongeveer 5 jaar geduurd tot voldoende tabak van goede 
kwaliteit, waar vandaan dan ook, weer geleverd kon worden. Vandaar dat 
tabaks(producten) nog zo lang op de bon zijn geweest. 

In 1953 is de sigarenfabricage, die aanvankelijk nog naast handel in verpakkingsmaterialen 
bestond, volledig gestopt.  

Handel in verpakkingsmaterialen 1953 – 1978 

De vooruitzichten in de sigarenbranche waren in die tijd niet goed, zodat Klarinus Pellikaan 
een ander beroep heeft gekozen. In 1951 is de heer Pellikaan een bedrijf in 
verpakkingsartikelen begonnen. De verpakkingsbranche was een snel groeiende markt, 
maar is heel klein begonnen. In 1978 is het bedrijf verhuisd naar de Lelystraat. Na deze tijd 
is het pand uitsluitend als woning gebruikt. Het bedrijf is overgenomen door de oudste 
zoon, Danie Pellikaan, en momenteel gevestigd aan de Sportlaan te Sliedrecht. 

Medewerkers van het Sliedrechts Museum en de Historische Vereniging krijgen een rondleiding van Danie 
Pellikaan in het pand Stationsweg 233 

Het pand werd tot mei 2006 bewoond door de heer Klarinus Pellikaan.  
Na zijn overlijden is het te koop aangeboden. Er hebben zich diverse gegadigden gemeld. 
We hebben een stille hoop dat het pand in zijn oorspronkelijke staat gehandhaafd kan 
blijven. 
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Bronvermelding: 
Van Hennepland tot Huizenzee   door Ir. W. Bos Jzn.
De tijd van Toen                           door Ir. W. Bos Jzn. 
Tabaksmuseum te Delft   Louis Bracco Gartner 
Stichting Nederlandse Tabakshistorie Bert Bohnen 
Rondleiding Stationsweg 233   Danie Pellikaan  
Interview Danie Pellikaan   Lien van Drunen -  Sliedrechts Museum 

Sjanie Görtemöller - Sliedrechts Museum 
Gerda Roos  - Sliedrechts Museum 
Corrie van de Ven - Sliedrechts Museum 
Bas Lissenburg - HVS   

Fotograaf     Bas Lissenburg 
Genealogievereniging De Stamboom Jaap van Es 
Achtergrondinformatie   Dries van Es  
      Carl Pellikaan 
Samenstelling    Lien van Drunen 
www.crescendosliedrecht.nl
www.historie-sliedrecht.nl
Amsterdams Verzetsmuseum 

Stichting Sliedrechts Museum 
Kerkbuurt 99 
3363  BD  Sliedrecht 
e-mail: sliedrechtsmuseum@solcon.nl
Openingstijden: woensdagmiddag en zaterdagmiddag van 14.00 t0t 17.00 uur. 

Stichting Sliedrechts Museum 

In de maanden juni, juli en augustus zal er in het Sliedrechts Museum, Kerkbuurt 99 
aandacht besteed worden aan de geschiedenis van het pand van de familie Pellikaan. In de 
gang op de beneden-verdieping wordt een vitrine hiervoor ingericht. Ook zal het vaandel 
van de muziekvereniging Apollo tentoongesteld worden. 
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Aanvulling op een huis met historie 

In het archief van de Historische Vereniging Sliedrecht bevindt zich een originele factuur 
van Sigarenfabrikant K. Pellikaan uit Sliedrecht. Een aardige aanvulling op het voorgaande 
verhaal. 
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Het register van bakkersmerken 1880 – 1906 

Door: Fred Stuij 

Sliedrecht kende in de periode 1880 – 1906 circa 40 bakkerijen. Deze waren allen 
gevestigd langs de Sliedrechtse dijk. Het bakkersregister bevat afdrukken van de stempels 
waarmede het tarwe- en roggebrood van de bakkers in de gemeente Sliedrecht zal worden 
gemaakt en maakt deel uit van de Algemene Politieverordening. 

In het register werd een verklaring en een afdruk van het merk opgenomen. Een voorbeeld 
is: 

Nummer 1. 

EMB 
De ondergetekende E.M. Batist, bakker, wonende te Sliedrecht verklaart dat hij 
bovenstaand merk en geen ander op het brood zal bezigen.  
Sliedrecht 1 october 1880 

Nr. 2   HMMV door H.M.M. Visser op 10 october 1880 
Nr. 3     JP door J. Prins op 2 october 1880 
Nr. 4  IFVD door J van Dongen op 20 october 1880 (zie voorbeeld)

Nr. 5  PB door P. Boon op 21 october 1880 
Nr. 6  GOVE door G. Overeem op 2 october 1880 
Nr. 7  AV door A. Visser op 2 october 1880 
Nr. 8  AH door A. Heijblom op 2 october 1880 
Nr. 9  TVD door T. van Dongen op 2-october 1880 
Nr.10  AHL door A. Hoeflaak op 4 october 1880 
Nr.11  GVH door G. Veldhuisen op 5 october 1880 
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Nr.12  WVO door W. van Ooijen op 6 october 1880 
Nr.13  CVBC door C van Ballegooijen op 6 october 1880 
Nr.14  ADK door A. de Korver op 6 october 1880 
Nr.15  HM door H. Meijer op 28 october 1880 
Nr.16  WVH door Willem van Hattem op 24 december 1881 
Nr.17  JVH door Jan Verhorst  
Nr.18  KV door Korstianus Visser Arz. 
Nr.19  SB door Sliedrechtse broodbakkerij op 25 november 1885 
Nr.20  NCVD door Nicolaas Cornelis van Driel op 11 december 1885 
Nr.21  PVD door Peter van Dam op 3 augustus 1888 
Nr.24  MDS door Marinus Doris Slijper op 20 october 1888 
Nr.26  PADC door P.A. de Callafon op 22 juni 1889 
Nr.27  PLP door Philippus Leendert Petrie op 17 juli 1889 
Nr.28  MVOS door Matthijs van Os op 2 juni 1891 
Nr.29  BHS door Bastiaan Hansum op 4 juni 1891 
Nr.30  AVH door Arie Verheij op 12 februari 1892 
Nr.31  KDK door Kommer de Korber op 16 februari 1892 
Nr.32  ADJ door Arie de Jong op 3 maart 1892 
Nr.33  JVV door Jan van Vlijmen op 5 october 1892 
Nr.34  JB door Jan Bot op 5 october 1893 
Nr.35  AP door Arie Prins op 15 october 1893 
Nr.36  CDK door Christiaan de Korver op 18 november 1895 
Nr.37  CVBC door Cornelis van Ballegooijen op 25 november 1895
Nr.38  JPV door Johannes Plasier op 25 november 1895 
Nr.39  EP door Egbert Peters op 12 maart 1896 
Nr.40  JCVDL door Jan Cornelis van der Leun op 1 december 1896 
Nr.41  GH door Gerrit Hollander op 31 mei 1899 
Nr.42  JVO door Johannes van Oosterom op 1 augustus 1902 
Nr.43  NL door Nicolaas Cornelis Jan Lucas in 1902 
Nr.44  HV door Huibert Visser op 21 mei 1906 
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Machinefabriek Vos & Zonen 
(Uittreksel van het Nederlands Economisch Cultureel Archief) 

Nederland is o.a. het land der baggermaatschappijen en baggeraars. Zij zijn het, die door 
hun werken overal ter wereld de naam van ons kleine land tot ver over onze grenzen 
hebben gedragen. Bij deze werken maken zij gebruik van baggermolens en ander 
baggermaterieel. 
Interessant is het te horen, dat ook dit materieel hoofdzakelijk in ons eigen land wordt 
vervaardigd. Eén van de belangrijkste bedrijven, die zich hiermede bezig houden, is 
Machinefabriek Vos & Zonen te Sliedrecht en de Redactie van het Nederlands Economisch 
Cultureel Archief stelt het op prijs in haar standaardwerk over het economische leven van 
ons land iets over de ontwikkelingsgang en de betekenis van deze firma te mogen 
mededelen. 

In 1929 werd het bedrijf te Sliedrecht opgericht door de Heer F.J.C. Vos en zijn zoon G. 
Vos, onder de naam firma Vos & Zoon en men vestigde zich aan de Sliedrechtse haven. 

De Heer Vos had in vroeger jaren reeds veel ervaring opgedaan op het gebied van de 
bouw van baggermaterieel en wilde gaarne, gedreven door een grote energie, een 
zelfstandig bedrijf vestigen. De beginjaren waren moeilijk, want het waren crisisjaren en de 
mogelijkheden waren niet groot. 
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De eerste opdrachten bestonden voornamelijk uit klein materieel, o.a. een zandzuiger van 
30 cm buiswijdte voor Belgische rekening en een met stoom gedreven baggermolen van 
250 l. emmerinhoud voor Hollandse rekening. 
Ondanks de crisisjaren werden er toch tal van zandzuigers gemaakt, zowel voor binnen- als 
buitenlandse rekening. In 1935 werd de zaak verplaatst naar langs de Merwede gelegen 
terreinen. Hier werden de mogelijkheden ruimer en legde men zich toe op de bouw van 
groter materieel, waaronder wij noemen baggermolens met een emmerinhoud van 450 en 
500 liter en talrijke bakken-, profiel- en cutterzuigers met enkele en dubbele 
pompinstallaties en buiswijdten van 45 tot 60 cm. Vooral na de laatste oorlog is de behoefte 
aan materiaal voor grote persafstanden sterk gestegen en de firma Vos & Zn heeft zich aan 
deze toestand volkomen aangepast. 

Zij heeft thans reeds pompstations (Eng. boosterstations) vervaardigd met zandpompen, 
gedreven door dieselmotoren van 1000-1100 pk. 
Speciaal op het gebied van zandpompen heeft deze firma, door de ontwikkeling van een 
geoctrooieerd type, een zeer goede naam verworven. 

Thans zijn in aanbouw een zandzuiger met een buiswijdte van 60 cm voor rekening van de 
Rijkswaterstaat, verder een dieselelectrische cutterzuiger met dubbele pompinstallatie en 
een buiswijdte van 50 cm voor Belgische rekening, een dieselelectrische profielbakken- en 
cutterzuiger met een buiswijdte van 50 cm voor Nederlandse rekening en men heeft 
opdracht ontvangen voor diverse pompinstallaties. 

De firma Machinefabriek Vos en Zonen, welke thans 5 firmanten telt, heeft thans een 
orderportefeuille, welke dermate gevuld is, dat het terrein waarop het bedrijf gevestigd is, 
reeds te klein is geworden; onder deze orders nemen buitenlandse opdrachten een 
belangrijke plaats in. 

Onze slotconclusie kan dan ook zijn, dat de Machinefabriek Vos & Zonen te Sliedrecht, in 
het hart van de baggerwereld, dank zij de toegewijde energie van haar oprichter en zijn 
zonen, thans zodanig deskundig en gespecialiseerd is op het gebied van drijvend 
baggermaterieel, dat zij hier terecht een unieke positie inneemt. 
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Grote brand in wijk C 

Door: Fred Stuij 

Op 5 augustus in de zomer van 1901 werd wijk C in Sliedrecht getroffen door een grote 
brand. Maar liefst 13 woningen waaronder een bakkerij vielen ten prooi aan de vlammen. 
In het gemeentearchief van Sliedrecht vonden wij een * staat der opgaven van 
bijzonderheden omtrent deze brand. De oorzaak van de brand is onbekend en er bestaat 
geen vermoeden van moedwillige brandstichting. 

Fragment van de kadastertekening met de perceelnummers. 

Aangezien de meeste woningen met riet gedekt waren en de spaanders waarin de brand 
ontstaan is, het vuur dadelijk veel voedsel gaven, verspreiden de vlammen zich zeer snel. 
De brandkranen en brandspuiten hebben goede diensten bewezen. Bij de aanmerkingen 
staat vermeld dat hulp uit andere gemeenten niet is verleend.  

De politie heeft zich bij het afzetten van het terrein en het handhaven der orde goed van 
hare taak gehouden. Voor hen die niet verzekerd waren is aan de huizen der ingezetenen 
een collecte gehouden. Er werd een bedrag van Fl. 417,20 opgehaald. 
We hebben rondom de woningen die door de brand getroffen werden de feiten op een rij 
gezet. 
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Twee woningen opgetrokken van steen en gedekt met pannen. De woning C 455 bewoond 
door Abr. Van Asperen en  C 456 een woning en bakkerij van K. Stolk. De schade aan 
beide panden bedroeg fl. 2.250, -. Verloren gegaan de inboedel bij Van Asperen fl. 300, - 
en bij Stolk fl. 574,35. 

Acht woningen en twee schuren gingen vervolgens ook in vlammen op. Alle woningen 
waren opgetrokken van steen en afgedekt met riet. De schuren hadden geen huisnummer 
en waren van hout opgetrokken met een pannendak. Een schuur werd gebruikt als 
hoepmakerswerkplaats. De andere was in gebruik als turfschuur. Op het moment van de 
brand waren daar 80.000 tot 90.000 turven in geborgen. Deze turven waren verzekerd 
voor fl. 500, - 

Genoemde woningen en schuren waren allen eigendom van de weduwe B. Prins, geboren 
Seret, wonende te Dordrecht. De totale schade aan haar eigendommen bedroeg fl. 8.500, - 
De woning C 457 werd gehuurd door A. Schild. C 458 door K. van der Graaf. C 461 door 
J.C. van Genderen. C 462 door Arie van Genderen. C 463 door T. Schutte. C 464 door J. 
Groenewegen. C 465 door 
Weduwe P. Klein. C 466
door W. Klop. Schuur door 
C. Schouten te Reeuwijk. 
In de andere afgebrande 
schuur bevonden zich 
geen goederen. 

Vervolgens waren nog drie 
woningen bij de brand 
betrokken. Deze waren 
opgetrokken van steen en 
gedekt met pannen. Deze 
woningen waren eigendom 
van de weduwe T. Klein. 
Het schade bedrag voor 
mevrouw Klein bedroeg fl. 
740, -. De woningen 
werden verhuurd aan Joh. 
Kop C 468, Aart van 
Genderen C 469 en H. 
Cleton C 473. 

Tot slot wordt melding gemaakt van het verbranden van vijf spaanderschelven op het 
terrein van  A. van Houwelingen naast het huis wijk C 456. Tesamen 5000 bosjes

*Bron: Gemeentearchief Sliedrecht/openbare veiligheid/brandbestrijding/inventarisnummer 1245 

De buurt waar 13 woningen door de brand werden getroffen 
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Crescendofilm uit 1954 nieuwe uitgave op DVD 

De besturen van Muziek Vereniging Crescendo en de 
Historische Vereniging Sliedrecht hebben gezamenlijk het 
voornemen om de bekende film uit 1954 opnieuw uit te gaan 
geven.  

Voor dit doel zal vanaf de originele film een digitale versie 
worden gemaakt die vervolgens wordt bewerkt tot een “oude 
film” met een aantrekkelijke uitstraling.  

De DVD wordt tevens voorzien van passende muziek en teksten. Naar verwachting zal 
deze tijdens en na het Baggerfestival 2008 te koop zijn bij beide verenigingen. 

Een klein stukje historie van de film. 
De film is opgenomen op vrijdag 18 juni 1954 door de Federatie Film. Aanvang van de 
opnamen 09.30 uur. Om 19.30 uur is er op het schoolplein het opstellen voor de optocht. 
Aan elke vereniging wordt verzocht om niet te laat te komen vanwege de zonsondergang 
en het steeds minder wordende daglicht. Na afloop van tocht worden de geluidsopnamen 
gemaakt in Concert-Zaal “Thalia”. 

Op 29 en 30 november 1954 wordt de film voor het eerst in 
Sliedrecht gedraaid. Op 29 november is de vertoning in het BVL 
gebouw en op 30 november in Thalia. 

Oproep 
De film is enige tijd uitgeleend geweest en hierbij hebben diverse 
mensen stukken uit de film geknipt voor eigen gebruik. Dit 
betekent dat 1/3 van de film verdwenen is. Mocht u weten waar stukken film zijn, of bezit u 
ze zelf, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons in de gelegenheid te stellen de film weer 
compleet te maken.  

De film is de vroegste film van Sliedrecht die voor openbare 
vertoning is gemaakt. Het spreekt voor zich dat wij alles in het 
werk zullen stellen om de film voor het nageslacht veilig te 
stellen. 

Hebt u zelf meegelopen in de optocht voor deze film. 
Misschien hebt u nog interessante informatie voor ons.  

Voor stukjes film en verhalen over de optocht en opnamen kunt u contact opnemen met 
Fred Stuij 0184.424220 of via info@historie-sliedrecht.nl
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Eerste motorreddingboot 100 jaar oud …

De boot op de foto 
hiernaast wordt 
beschouwd als de 
eerste ijzeren 
motorreddingboot in de 
wereld. Daarvoor werd 
alleen nog maar in hout 
gebouwd. De boot liep in 
1907 van de helling bij 
scheepswerf 't Kromhout 
van Daan Goedkoop in 
Amsterdam. Ze was 
11,50 meter lang en 
2,80 meter breed. De 
motor was een Brooke's 
benzinemotor van 45 pk. 
Omdat de reddingboot  
in eerste opzet moest 

opereren in ondiep water voor de kust van Terschelling en Vlieland, werd een technisch 
nieuwtje bedacht. De schroef draaide in een tunnel waardoor hij niet buiten de romp uitstak. 
Het schip werd onzinkbaar geacht omdat ze in een aantal waterdichte compartimenten was 
verdeeld, houten kistjes die een zeer groot drijfvermogen garandeerden. De open kuip was 
zelflozend. Met de ingebouwde benzinemotor kon een snelheid van 8 knopen worden 
bereikt. De waterverplaatsing bedroeg tien ton. Voor de zekerheid was de reddingboot ook 
uitgerust met een steunzeil en als nood voor de boot zelf dreigde, waren er aan boord ook 
dollen geplaatst voor zes roeiriemen. 

Scheveningen…
Na de proefvaart op het IJ nam de Noord- en Zuid Hollandsche Redding Maatschappij de 
boot in dienst in Scheveningen, omdat de basaltdammen van de nieuwe visserijhaven bij 
slecht weer de nodige risico's opleverden voor de binnenlopende haringloggers. De boot 
werd vernoemd naar de 
overleden voorzitter van de 
reddingmaatschappij. Kort na de 
indienststelling bleek al dat deze 
eerste stalen full powered motor 
life-boat een groot succes was.  

Na haar taak op de Noordzee 
voor de kust van Scheveningen 
te hebben verricht, kwam de 
reddingboot in 1926 naar 
Lemmer voor operaties op de 
Zuiderzee. Daar deed zij nog 
vier jaar dienst. Toen werd de 
boot verkocht.  
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“ De Toekomst ”…
In 1930 stond in Sliedrecht de 
timmerwinkel ‘De Toekomst’ van Dirk de 
Rouwe, recht tegenover de Helsluis. Bij 
het bedrijf hoorde een werfje. Daar lag 
een Amsterdamse zolderbak als ponton 
voor de kant. Tjalkschepen  werden  bij 
‘De Toekomst’ omgebouwd tot 
woonarken. Deze werden verhuurd en 
gebruikt bij de kust- en oeverwerken aan 
de Zuiderzee.  

Alles werd nog vervoerd met een rietaak 
door Dirk de Rouwe en de toen nog jonge 
werknemer Hans Lanser. De Rouwe 
kwam regelmatig in Amsterdam, daar 
kocht hij de eerder genoemde 
tjalkschepen. Hierdoor kwam hij in 
gesprek met ene heer Pierlot, die hem 
vertelde over een oude reddingboot die 
opgelegd en te koop was. De Rouwe ging 
er kijken en zag er onmiddellijk een mooie 

sleepboot in. De prijs kwamen ze spoedig overeen. 

Sleepboot 
Dirk de Rouwe bracht de boot naar Sliedrecht. Op zijn bedrijf bouwde hij de reddingboot om 
tot een sleepboot met een teakhouten stuurhut. Een slaapgelegenheid werd aangebracht. 
Hij plaatste een zwaardere motor, een Duitse motor HMG (Hanziatische Motoren 
Gezelschaft), in het schip. En 
verder werd een beting -een bolder 
om mee te kunnen slepen- 
gemonteerd.  

Zo kreeg hij zelf een uitstekende 
sleepboot om zijn woonarken 
overal naar toe te slepen. Die 
arken, ze liggen in heel Nederland, 
zijn nog altijd herkenbaar aan de 
ronde, brede bovendorpel bij de 
voordeur. 

Hij doopte de boot om in 'Jan', 
genoemd naar zijn zoontje. Toen 
dit jongetje op 7-jarige leeftijd 
jammerlijk verdronk, kreeg de boot een andere naam, namelijk 'Johanna’, genoemd naar 
zijn dochter Dina Johanna. Een andere dochter, Jacoba, trouwde met Frans van 
Houwelingen. Hij weet nog heel wat herinneringen op te halen over de boot. In een 
uitgebreid plakboek zijn alle belevenissen en avonturen met de boot verzameld.  

Sleepboot van De Rouwe …

Timmerwinkel bij het Middenveer …
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Er waren uitstapjes met de boot op de Merwede, vakanties naar het strand in 
Scheveningen, waarbij een woonark werd meegenomen en in de haven werd afgemeerd. 
Goedkope logies voor veel familieleden! 
           

                                                                       

Strand Scheveningen …

Oorlogsjaren…

De omgebouwde reddingboot is in de oorlog gebruikt om arken, die terugkwamen van een 
werk in Sliedrecht, voor de Duitse bezetters te verbergen in een van de vele kreken van de 

Biesbosch. Daar lagen ze veilig, omdat 
geen Duitser zich daar durfde te wagen. 
Ook moesten er in de oorlogstijd wel eens 
arken worden verlegd. Ze dreven soms 
diep in het riet en alleen met hoog water 
kon je ze, als ze niet te diep in de modder 
waren weggezonken, met behulp van de 
boot vlot trekken. Op een dag kwamen de 
Duitsers echter de motorboot vorderen. 
Zomaar zonder uitleg of bewijs! De Rouwe 
moest zelf mee om de boot weg te 
brengen. Hij maakte hierbij wel van de nood 
een deugd door zijn roeiboten met 
aardappelen vanaf de  Moerdijk mee te 
nemen. De Duitsers moesten terug naar 

Dordrecht, maar de Rouwe wilde naar huis. Dat mocht niet. Hij wachtte nog even. Een 
kwartier nadat de Duitsers vertrokken waren, startte hij bij het Groothoofd bij Dordt de 
motor. Hij voer met de sleepboot nog net voor spertijd onder de spoorbrug door richting 
Helsluis. De reddingboot werd veilig opgeborgen tussen het riet van een der 
Biesboschkreken. De andere dag stonden de Duitsers voor de deur van De Rouwe. De 
Rouwe was namelijk al meerdere keren gesignaleerd in de Biesbosch. Hij moest mee naar 
Dordrecht, waar ze hem een nacht hebben opgesloten.  
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Toen hij  bleef ontkennen, is hij weer naar huis gestuurd… Na de oorlog lagen er langs de 
Rijn veel afgekeurde Duitse pontons. Deze kregen bij De Rouwe een tweede leven als 
slaapplaats voor griendwerkers. Tot 1962 heeft de sleepboot in de Biesbosch gevaren. 
     
Verkoop …    
In 1960 werd de boot verkocht aan K. Stok, een reder in Gorinchem, waar ze een ligplaats 
kreeg in het kanaal voor het station. De boot werd opnieuw omgebouwd tot plezierjacht en 

kreeg de naam ‘Kees’. Daarna 
volgden er nog verschillende andere 
eigenaren en werd de boot ook 
diverse malen herdoopt tot o.a. 
‘Christa’ en ‘Elizabeth‘. De laatste 
eigenaar was Maarten Messing in 
Vlissingen. De journalist Jan Heuff 
ontdekte de boot daar. Die was als 
jacht te koop. Er werden plannen 
gemaakt om het jacht haar 
oorspronkelijke status weer terug te 
geven en als een stukje cultureel 
erfgoed te behouden. Om dit te 
kunnen realiseren werd op 17 juli 2003 

de 'Stichting Behoud Oudste Motorreddingboot ter Wereld, opgericht. Eigenaar Messing 
was aanvankelijk niet zo enthousiast toen de initiatiefnemers van de opgerichte stichting 
hun plannen aan hem ontvouwden. Ze zouden de niet originele opbouw slopen. Dat ging 
hem aan het hart: 'We beginnen te steigeren als we horen over snijbranders en haakse 
slijpers', schreef hij aan de stichting. Maar de leden van de stichting konden hem overtuigen 
van de waarde van de plannen. Bij het eerste bezoek aan Vlissingen verraste hij de 
bestuursdelegatie met gebakken vis en een uitgebreide documentatie. Bij het tweede 
bezoek stond het schip keurig droog op de helling. In oktober 2003 werd de koop 
doorgezet. De laatste eigenaar Messing voer de boot zelf in vier dagen van Vlissingen naar 
Franeker, waar ze werd opgelegd. Op 27 januari van het volgende jaar werd de boot van 
Franeker overgevaren naar Warga. 

Restauratie …
De restauratie kon toen eind januari van start gaan bij jachtwerf Van der Werff in Warga. 
Een scheepswerf die al meer dan honderd jaar ervaring heeft in het restaureren van oude 
schepen en in het aloude 
scheepsvak van 'klinken’. Met 
grote voortvarendheid heeft 
werfbaas Boele van der Werff in 
de werkplaats de jachtopbouw 
gesloopt en de betimmering van 
de oude opbouw verwijderd. De 
bakken met klinknagels zijn onder 
het stof vandaan gehaald en men 
is aan de nieuwe opbouw 
begonnen. Na korte tijd werden de 
oude lijnen van het scheepje weer 
zichtbaar.  
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En uit de hellingschuur klonk weer onophoudelijk het geluid van de klinkhamers. Zo werden 
ook zo'n honderd jaar geleden de ijzeren huidplaten van schepen onverbrekelijk met elkaar 
verbonden. Op donderdag middag 8 april 2004 kwam een gezelschap bijeen in café ’ 's 
Lands Welvaren’ in Warga, waaronder een grote delegatie uit Terschelling. Na een aantal 
informatieve inleidingen over het restauratieproject werd naar de werf gelopen waar het 
casco van de boot uitgebreid kon worden bekeken. De middag werd afgesloten met een 
oorlam en een hapje.  

De boot heeft nu een permanente ligplaats op het eiland Terschelling aan een aparte 
aanlegsteiger naast de huidige reddingboot van de KNRM, de 'Arie Visser', een maritiem 
monument onder de vlag van het gemeentelijk museum ‘'Het Behouden Huys.’  

Oudste motorreddingboot ter 
wereld gered …
  
WEST-TERSCHELLING (ANP) 
- De oudste motorreddingboot 
ter wereld wordt gerestaureerd 
in het Friese Wergea. Dat heeft 
conservator G. de Weerdt van 
museum Het Behouden Huys 
in West-Terschelling woensdag 
bekendgemaakt. De boot komt 
aan een speciaal gebouwde 
steiger in de haven van West-

Terschelling bij het museum te liggen. Reddingboot Jonkheer Meester J.W.H. Rutgers van 
Rozenburg werd in 1907 op de werf van Kromhout in Amsterdam gemaakt. De toenmalige 
reddingsmaatschappij KNZHRM wilde de ijzeren boot op een van de Waddeneilanden 
inzetten. Maar bij de uitbreiding van de Scheveningse haven werd besloten de 11,5 meter 
lange boot daar in te zetten. Na overplaatsing naar Lemmer kwam de boot in handen van 
particulieren. Een half jaar geleden wist de Stichting Behoud Oudste Reddingsboot ter 
Wereld de 'Rutgers' voor 25.000 euro te kopen. De Weerdt hoopt dat de 75.000 euro 
kostende restauratie in mei klaar kan zijn. Het museum wil de boot door kinderen laten 
varen die opdrachten op de Waddenzee moeten uitvoeren.  
Het museum is nog op zoek naar de originele Brook's viercilinder motor die van oorsprong 
in de boot hoort. 

In het kort …
1930 verkoop aan Pierlot te Amsterdam en doorverkocht aan D. de Rouwe te Sliedrecht. 
Omgebouwd tot sleepboot met stuurhut en herdoopt tot 'Jan', later omgedoopt tot Johanna. 
In het begin van WO II door de Duitsers ingenomen. 

1960 aangekocht door K. Stok (Gorinchem), herdoopt tot 'Kees' 
1961 aangekocht door K. Fikkers (Leidschendam), herdoopt tot 'Johanna' 
1964 aangekocht door Punt (Papendrecht), herdoopt tot 'Christa' 
1965 ombouw tot motorjacht 
1966 Nieuwe motor, 4 cylinder Perkins diesel (72 pk) 
1971 plaatsing achterroef 
1989 aangekocht door M. Messing (Vlissingen), herdoopt tot 'Elisabeth' 
2004 gerestaureerd naar oorspronkelijke situatie door St. tot behoud oudste 
motorreddingboot ter wereld Jhr.Mr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg) 
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Monument …

De oudste motorreddingboot, die meer dan 30 jaar in de wateren rond Sliedrecht heeft 
gevaren onder de naam Johanna, ligt nu in de originele staat op Terschelling. Thans onder 
de naam Mr. Jhr. Rutgers van Rozenburg KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij). 

Bron:  
Herman Leenes en Simon Schaafsma. 

Bewerkt door Bas Lissenburg. 
Met dank aan Frans van Houwelingen. 
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Het Middeldiep van toen. 

Deze prachtige foto van het Middeldiep, in het begin van de vorige eeuw, is genomen vanaf 
de plek waar later de Middeldiepstraat is aangelegd. We zien op de foto een scheepshelling 
op de plaats waar nu de doorgang naar de Kerkbuurt is. De houten schuur rechts van de 
helling - voorheen Kunsthandel Hokken -  staat op dit moment nog gedeeltelijk overeind. 
Het voorhuis is gerenoveerd tot eetgelegenheid “aan tafel.” Het huis rechts van de schuur 
met de twee schoorstenen is het nog bestaande pand van Riens Verschoor die daar zijn 
groentenhandel had. Tegenwoordig vinden we er een winkel in hengelsportartikelen. Achter 
de wilgenbomen links voor op de foto ziet u de ingang van het Klein Diep. Dat liep toen 
tussen de twee hoepschuren door. De eerste hoepschuur heeft lang geleden plaats 
gemaakt voor een rij met garageboxen van Kramer. In de roeiboot zit de heer Kalis. 
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Wij danken onze adverteerders voor hun steun. Voor advertenties kunt u contact opnemen 
via info@historie-sliedrecht.nl
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Bed and breakfast Jasperina 

Op de avond van de pannenkoekenvaartocht hadden we B&B-gasten t.w. een echtpaar uit 
Kolham en de moeder van de man uit Hoogezand (Groningen). 

Tijdens een gezellig praatje kwam het via 
ons oude huis te praat over de activiteiten 
van onze HVS. Het bleek dat de moeder 
ook geïnteresseerd was in lokale 
geschiedenis.  

Wij lieten haar ons woordenboek zien. 
Daar was zij helemaal weg van. De 
andere morgen vertelde zij dat zij ’s 
avonds en ’s morgens erin had zitten 
lezen en zoeken. 

Bij het afscheid na het ontbijt gaf zij ons 
een bedankkaart met de volgende tekst: 

Zo is ons woordenboek nu dus ook al bekend in Groningen.  
Erg leuk 
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Onderwijs in Sliedrecht door de jaren heen…
B.Lissenburg 

Deze keer zijn de scholen VI en V aan de beurt. Van school VI vonden we het een en ander 
terug in een oud notulenboek en school V kwam in het nieuws door een geval van 
kolendampvergiftiging en … de bouw van een nieuwe school. 

School VI aan de Wilhelminastraat…

Op 17 januari 1921 werd aan de Wilhelminastraat een nieuwe lagere school geopend. Dit 
werd school VI. Hoofd van de school werd de - van school I over-geplaatste - heer Van 
Eerden die al een jaar later, zoals we lazen, niet meer op de lijst van leerkrachten 
voorkwam. In het jaar 1922 waren naast het nieuwe schoolhoofd, de heer Polé, als 
leerkrachten aangesteld de onderwijzers Broer, Huysse, Hofman en de onderwijzeressen 
Dekker en van Houwelingen. Interessant is het om te vermelden waar het onderwijzend 
personeel zich in de beginjaren van de school zich zoal mee bezighield.   

Vertrouwen …
In de leerlingen werd veel vertrouwen gesteld. "De correctie van het werk diende klassikaal 
te geschieden. De kinderen zouden door de fouten van anderen leren en tevens 
opmerkzaam zijn." De leerkrachten moesten wel waken tegen fraude en het kind mocht niet 
weten door welk kind het werk was nagekeken. 
Kindvriendelijk was men zeker. Het schrijfonderwijs werd aangemoedigd door het 
verstrekken van prijsjes in de vorm van leesboekjes die als cadeautje van de een of andere 
uitgever waren ontvangen. Men deed zelfs al aan het thans moderne verschijnsel van 
zorgverbreding, zonder ooit van de naam te hebben gehoord. "Voor de achterlijke 
leerlingen waren leerboekjes om er thuis uit te oefenen....."  
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Voor veel leerlingen was het lager onderwijs in deze tijd tevens eindonderwijs. Zodoende is 
het niet opmerkelijk dat in 1922 aan de school een zevende leerjaar werd toegevoegd. 
Nieuwe leerstof werd niet aangeboden. Het was uitsluitend een herhalingsklas. Na de 
schooltijd volgde voor het merendeel van de kinderen een baantje of een dienstje. 

Veel leerlingen …  
De school trok veel leerlingen. In 1925. De klassen 6 en 7 telden samen 51 leerlingen. In 
klas 5 zaten 47 leerlingen. De vierde klas werd bevolkt door 45 jongens en meisjes. Klas 3 
was klein, deze telde "maar" 36 leerlingen  Klas 2 telde 43 leerlingen, ondanks het feit dat 
zes kinderen waren blijven zitten. Het grote aantal zittenblijvers en voorwaardelijk 
bevorderde leerlingen was opmerkelijk groot. De klassengrootte zal hieraan niet vreemd 
geweest zijn; in 1927 telde klas 1 zelfs 54 leerlingen.  

Een schoolklas van school VI in 1926  …

Geleerd werd er …

Het lezen moest niet te deftig of "stijf" klinken. Een zin als "Mijn grote broer zei, dat het 
paard op d'n dijk liep", diende gelezen te worden als "Mun grotu broer zei, dat ut paard op 
dun dijk liep".  
Bij de zaakvakken omvatte het vak aardrijkskunde voornamelijk het aanleren van zoveel 
mogelijk plaatsnamen. De lang in gebruik gebleven methode "Prop" deed haar intrede. In 't 
derde leerjaar werd hiermee gestart. In het vierde leerjaar moest begonnen worden met 
vaderlandse geschiedenis en was 't streven te komen tot het jaartal 1500. De 
geschiedenisles in de vierde klas ging ten koste van het ‘verteluur’. Met natuurkennis 
maakten de leerlingen kennis in klas 3. Onderwerpen waren "Herkauwers" en 
"Knaagdieren"  
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Maar ook tijd voor andere zaken …  

Veel belang werd gesteld aan het gezamenlijk kunnen zingen van nationaliteits- en 
marsliederen ter gelegenheid van Oranjefeesten en schoolreizen.  
Op het korfbalspel had men het niet begrepen. Vanwege de inactiviteit van vele leerlingen 
tijdens het spel moesten andere spelen worden beoefend. Korfbal zou slechts ter 
afwisseling plaats vinden. 
In 1926 werden nieuwe schooltijden vastgesteld. Van maandag t/m zaterdag ging was er 
school van 8.45 tot 11.45 uur. 's Middags zaten de leerlingen van 13.30 tot 15.30 uur in de 
schoolbanken. Het spook van de bezuiniging keek reeds om de hoek. Met de bruikbare 
schoolbehoeften diende spaarzaam omgegaan te worden. 

De ouderavonden werden over 't algemeen gevuld met diverse optredens van de 
leerlingen. In 1923 treffen we de volgende agenda aan: 

1. Opening 
2. Bloemenmeisje 
3. Liederenhutspot 
4. Voordracht 
5. Zingen van de kinderen  

Pauze 

6. De Wereld op z'n kop 
7. De Straatjongen 
8. Tableau "Moedertje zit te dreigen" 
9. Sciopticon 
10.Benoemen leden van de oudercommissie 
11.Sluiting 

Gaande en komende man ….  

In 1932 krijgt de school een nieuw hoofd. De heer J. Buijs neemt de leiding van de school 
over van de heer Polé. Hij zette  direct enkele punten op de i. Het personeel diende op tijd 
voor de schooltijden aanwezig te zijn, de pleindienst goed uit te voeren 't corrigeren onder 
schooltijd achterwege te laten. 
Het team bestaat dan uit: juffrouw Dekker, juffrouw Dusseljé, de heren Donker, Albregts, 
Van de Velde en Hornsveld. Spoedig hierna vertrekken juffrouw Dusseljé en de heren 
Albregts en Van Hornsveld. Voor hen in de plaats komen juffrouwe Zuidhof en de heren 
Eykelenboom en Haverkamp. Het leerlingenaantal ligt midden jaren dertig rond de 300. 
Weinig leerlingen gaan nog naar het vervolgonderwijs. In 1934 gaan uit klas 6 en 7 een 
leerling naar de ULO, een leerling naar de Ambachtsschool en negen naar de 
Huishoudschool. Vijf-en-twintig gaan over naar de zevende klas en zeven leerlingen 
plakken er nog een herhalingsjaar aan vast in groep 8. Het aantal schoolverlaters van klas 
7 bedraagt 14 leerlingen. 

Schoolreisperikelen…

De bijdrage voor de jaarlijkse schoolreis bedroeg f 3,= per leerling. Een bedrag dat 
kennelijk niet gemist kon worden door heel wat ouders. Natuurlijk geen vreemd verschijnsel 
ten tijde van de economische crisis.  In totaal gingen van de hoogste twee klassen 43 
leerlingen niet mee.
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Nadat de bijdrage in 1934 is 
teruggebracht tot f 1,50 blijkt het voor 
velen nog steeds onmogelijk te voldoen 
aan de verplichtingen. De zesde klas 
telde 20 niet spaarders,  in de zevende 
bleven 23 leerlingen in gebreke. Voor een 
drietal leerlingen werd niet gespaard om 
principiële redenen.  

Een groot probleem doemt op. Kunnen en 
mogen we niet-spaarders meenemen. 
Wat is de reden van het niet sparen. 
Onwil? Onvermogen? Het hoofd van de 
school, de heer Buijs meent van niet. 
Immers hij heeft de ouders dringend 
gewaarschuwd en op de gevolgen 
gewezen. Onderwijzer Haverkamp vraagt 
zich af of de niet-spaarders kinderen zijn 
van ouders die financieel bekeken niet in 
staat waren een bijdrage te leveren. Een 
andere onderwijzer, de heer Donker, stelt 
dat wanneer de ouders zich de een of 
andere luxe zouden ontzeggen, de 
kinderen allemaal aan het schoolreisje 

zouden kunnen deelnemen.   

Uiteindelijk komt een drietal voorstellen op tafel.
1º Niet op schoolreis gaan. 
2º Alleen de spaarders meenemen. 
3º Allen meenemen. 
De discussie laait hoog op. Duidelijk is dat twee gedachten scherp tegenover elkaar staan. 
De sociaal voelende groep die allen willen meenemen legt het af tegen het meer naar de 
financiële zijde van het probleem kijkende deel. Met vier tegen drie stemmen wordt 
besloten de niet-spaarders thuis te laten. Achteraf krijgt de heer Donker spijt van zijn keuze. 
Hij ziet in dat nu ook de werkelijk arme kinderen de dupe worden van de onwil van meer 
draagkrachtige ouders om te betalen voor het uitstapje. Helaas, gedane zaken nemen geen 
keer. Ook ditmaal was dat zo. Een democratisch genomen besluit dient gerespecteerd te 
worden.  

Het probleem bleek niet op te lossen te zijn ondanks alle pogingen van het schoolhoofd. 
Ook in 1936 blijven de niet-spaarders weer thuis. 
De schoolreis hield de gemoederen ook op een ander terrein bezig. Namelijk het doel. 
Moest het leerzame of het plezierige voorop staan? Schoolhoofd Buijs en onderwijzer 
Donker kiezen uitdrukkelijk voor het eerste, terwijl de heren Eykelenboom en Van de Velde 
voor een feestdag kiezen. Donker stelt dat hij in dit geval liever thuisbleef... . Of hij dit ook 
ten uitvoer heeft gebracht en waar de reis heenging is onbekend. 

Merkwaardigerwijze speelt in het jaar 1937 de vraag, of men een tweedaagse schoolreis 
zou organiseren. Gelet op wat eerder gezegd is over de financiële toestand van de ouders 
een uiterst curieuze zaak. Na een stemming besluit men toch maar weer een eendaagse 
reis te organiseren.  De tocht ging naar Ouwehands Dierenpark en naar natuurbad "De 
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Biltse Duinen". Onderweg in Rhenen werd van een warme maaltijd genoten, terwijl in de 
bus de boterhammen werden verorberd. Een aardige noot is wel dat het voorstel om fruit 
mee op reis te nemen verworpen werd. In plaats daarvan werd een voorraad snoep 
meegenomen, zodat de kinderen geen geld van huis hoefden mee te nemen. Kopen van 
allerlei zaken onderweg was verboden! 

Een nieuwe school op Baanhoek …

Maandag 2 januari 1939 werd het 
nieuwe schoolgebouw op Baanhoek 
officieel geopend. Bij deze 
plechtigheid had burgemeester  
H. Popping de leiding. 
Rond zeven uur verwelkomde hij alle 
aanwezigen hartelijk. In het bijzonder
de inspecteur van het onderwijs, de 
heer Brouwer en schoolarts Alberson. 
De eerste spreker was de wethouder 
van onderwijs, de heer A. W. de 
Landgraaf. In zijn woord haalde hij de 
voorgeschiedenis van de school aan. 
In de archieven was over de oude 
school weinig terug te vinden. Alleen 
was bekend dat het achterste 
gedeelte van de school minder oud 
zou zijn dan de rest van het gebouw. 
In 1913 had een belangrijke 
verbouwing plaatsgevonden. 

Huis Bleyburgh …

Over het schoolhuis dat afgebroken zou worden, viel meer te vertellen. Voor de 
geschiedenis van dit huis diende men zo'n 300 jaar terug te moeten gaan in de tijd.  

Toentertijd trof men in de omgeving drie 
ambachtsheerlijkheden aan: Lockhorst, 
Niemandsvriend en Naaldwijk waarvan de 
laatstgenoemde in 1625 werd verkocht. Een 
zekere schout Bleyenburgh is toen de eigenaar 
geworden en heeft het huis, dat later als 
schoolwoning zou dienen, laten zetten. Met de 

afbraak van dit huis verdween een stuk historie.  

De heerlijkheid Naaldwijk begon aan de grensscheiding met Giessendam en liep tot het 
Kerkweer. Het behoorde in 1432 nog aan Aelbrecht van Naaldwijk. Later kwam het - 
waarschijnlijk doordat de heer de spade op de dijk stak, omdat het dijksonderhoud hem te 
zwaar viel - aan de "Gemene Ingelanden" van de Alblasserwaard.  
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Te Dordrecht, in de St. Jorisdoelen, werd het land geveild uit naam van de "Gemene 
Ingelanden" en gekocht door Jhr. Adriaan van Blyenburgh, schout van Dordrecht. 

Verteerd…
In het voorjaar van 1937 bereikte het College van B & W een schrijven van de 
schoolcommissie met een dringend verzoek verbeteringen aan de toestand van de school 
aan te brengen. Aan het hoofd van gemeentewerken, de heer Guermonprez, was 
vervolgens de opdracht gegeven een grondig onderzoek te verrichten. Van het verschenen 
rapport waren de bestuurders van de gemeente danig geschrokken: de funderingen, 
alsmede het dak bleken verteerd, terwijl er aan het inwendige van de school ook veel 
mankeerde. Met het werkelijk opknappen van de oude boel zouden grote sommen geld 
gemoeid zijn. In economisch opzicht bleek het beter de oplossing in nieuwbouw te zoeken. 
Nadat het plan de vele officiële instanties was gepasseerd kon op 28 maart 1938 een 
volledig voorstel aan de raad worden voorgelegd. De raad aanvaardde unaniem het 
voorstel. Vervolgens is op een voortvarende wijze aan de slag gegaan. Aannemer werd 
een plaatsgenoot, de heer Brandwijk. 

Nieuw schoolhuis …   

Ofschoon er na de opening 
nog een hele klus viel te 
klaren: de oude school 
moest nog gesloopt worden, 
zodat op deze plaats het 
nieuwe schoolhuis kon 
worden gebouwd. 
Vervolgens kon daarna het 
historische oude schoolhuis 
worden geslecht. 
Overigens de naam 
"Bleyburgh" zou later, toen 
de schoolgebouwen namen 

kregen in plaats van nummers, terugkeren. School V, die in de volksmond bekend stond 
onder de naam "Blauwe School", kreeg de naam " Bleyburghschool".  

Toespraken …
Bij de opening waren veel ouders aanwezig, hetgeen de burgemeester verheugde. 
"Immers", zo sprak hij, "het gaat om uw kind, uw medeleven kan slechts uw kind ten goede 
komen!" 
Na de burgemeester voerde de inspecteur, de heer Brouwer, het woord waarbij hij 
refereerde aan het "spreeuwenavontuur" waarbij door koolmonoxide veel leerlingen en 
enkele leerkrachten onwel waren geworden. Een feit dat gelukkig niet noodlottig geworden 
was voor de schoolbevolking. 

“Drie verkleumde spreeuwen, die zich warmden in de schoorsteen van de lagere school 
aan het Beneden Veer (school V), waren er op 22 december 1938 de oorzaak van, dat de 
schoorsteen verstopte en 35 kinderen en hun onderwijzer bewusteloos raakten. 
Slechts door het snelle handelen van hoofdonderwijzer Klootwijk kon een ramp voorkomen 
worden. Toen de hoofdonderwijzer omstreeks halftien in de klas van meester Koppelaar 
kwam, bemerkte hij dat enkele kinderen in de klas onwel waren geworden en uit de bank 
waren gevallen. Ook meester Koppelaar was niet meer aanspreekbaar. Zij waren al 
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bewusteloos. De heer Klootwijk rende naar het naastgelegen lokaal, waar onderwijzer Van 
den Dool les gaf. De ramen werden opengegooid en het onderwijzend personeel droeg de 
kinderen, waarvan er steeds meer buiten kennis raakten naar buiten in de sneeuw. Zij 
werden ondergebracht in het op enige tientallen meters afstand gelegen, bijna gereed 
zijnde nieuwe schoolgebouw. Doktershulp was gelukkig spoedig aanwezig. Meester 
Koppelaar, die ook van zijn stokje was gegaan werd door collega Van den Dool en een 
zekere heer Pijl in het schoolhuis op de dijk gebracht, waar meester Koppelaar spoedig op 
verhaal kwam. 
Als een lopend vuurtje ging het bericht over het voorval door Sliedrecht heen. Voor het 
schoolgebouw ontstond een grote oploop. Kinderen werden, in wollen dekens gewikkeld, 
door dodelijk verontruste ouders mee naar huis genomen. Voor wie er erger aan toe waren, 
werden auto's ingeschakeld. 

Van de 35 leerlingen was er geen enkele, die niet de verschijnselen van 
kolendampvergiftiging vertoonde. Het schoollokaal werd verwarmd door een grote 
kolenkachel. De rookafvoer bleek afgesloten, door de drie genoemde spreeuwen, die dood 

in de kachelpijp lagen, zo 
konden de gevaarlijke 
gassen niet meer naar 
buiten en stroomden ze de 
klas in. Geen van de 
kinderen, noch de 
onderwijzer, verkeerden in 
levensgevaar. Het 
schoolgebouw was al zeer 
oud en werd een paar 
maanden later buiten
gebruik gesteld.” 

Personeel school V …     
    

Tegeltableau…
Na zijn felicitaties in de richting van B & W en zijn waardering uitgesproken te hebben voor 
de prestatie van aannemer Brandwijk, gaf de heer Brouwer nog enkele schoten voor de 
boeg. Hij wees o.a. op de gaarne door hem tegemoet geziene verbetering t.a.v. het 
bewegingsonderwijs en hoopte hij dat er in de richting van gespecialiseerd handwerk voor 
jongens en meisjes gewerkt zou worden. 
Verder werd het woord gevoerd door architect Nieuwpoort die de school een klok aanbood, 
door de heet Burghout, hoofd van school I, namens de collega's en door de heer Kila 
namens het personeel en kinderen van school V, de heer De Koning als oudste raadslid en 
de heer Groenewegen als vertegenwoordiger van de centrale oudercommissie. 
In zijn slotwoord ging het schoolhoofd, de heer Klootwijk, namens de oudercommissie 
sprekend, uitvoerig in op de woorden van de sprekers waarbij hij de dank uitbracht aan 
degenen die de nieuwbouw hadden verwezenlijkt. 
Gelukstelegrammen waren gekomen van o.a. de oud-onderwijzer Den Besten. Mej. Van de 
Sman had een bericht van verhindering gestuurd. Vervolgens droeg burgemeester Popping 
de school over aan de heer Klootwijk in de hoop dat deze het gebouw op de juiste wijze 
zou exploiteren. De avond werd besloten met een rondgang door het gebouw waarbij een 
door de oudercommissie aangeboden tegeltableau werd onthuld. 
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Het verhaal van de bunker 

Betrokken personen: Anne Meijer (1903-1979), Adri Meijer, geboren Lugtenburg (1908-
1991). Tijd en plaats 1938 adres B 306 te Sliedrecht 

Het is 1938 (mijn geboortejaar). Mijn vader had de kruidenierswaren / manufacturenzaak 
reeds lang daarvoor van zijn vader overgenomen. De kruidenierswaren had hij er uit 
gedaan, (was niets aan te verdienen) en ging verder met manufacturen en damesmode. De 
zaken gingen, zeker voor die tijd, goed. Hij besloot om de zaak eens grondig te verbouwen 
en flink te vergroten. Tevens werd besloten om achter de zaak een, met het oog op de te 
verwachten gezinsuitbreiding, (er kwamen totaal 6 kinderen) een flink woonhuis neer te 
zetten. 
De aannemer ging aan het werk en bouwde in recordtijd de winkel en woning. Een voor die 
tijd luxe en ook zeer moderne winkel en behoorlijk riant woonhuis. 

Maar mijn vader had naast die bouw nog een (bouw)wens. 
De aannemer was toch bezig en hij vroeg hem een ontwerp te maken voor een bunker, die 
moest dan achter het woonhuis in de tuin komen.  

De bunker in de achtertuin van Meijer. Foto 1959 
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De aannemer vroeg mijn vader of hij de vraag wel goed gehoord had: “Een bunker, Meijer, 
zei u toch?” “Ja”, zei mijn vader, “een bunker, u heeft het goed verstaan.” Nou ja een 
vreemde vraag, maar handel zal de aannemer gedacht hebben. Mijn vader gaf de eisen op 
waaraan deze bunker moest voldoen. Groot genoeg om er eventueel dagen in te kunnen 
verblijven met het, nog groeiende gezin. Ook moest de bunker behoorlijk gasdicht zijn met 
het oog op het gebruik van strijdgassen zoals dat aan het front van de oorlog ’14-’18 als 
nieuwe strijdmethode was geïntroduceerd, dus ook een dubbele deur als luchtsluis en 
natuurlijk bestand tegen de gebruikelijke bommen en granaten. Mijn vader dacht zelfs al na 
over het na-oorlogs gebruik en ontwierp een los verwijderbaar betongedeelte waarin een 
ruit gemonteerd kon worden. (Dat is in 1946 ook gedaan). 

De aannemer maakte een ontwerp en tekening. Totaal 33000 kg beton en de prijs: 700 
gulden. Hij kreeg de opdracht. 

De aannemer ging direct aan het werk en begon dus met het timmeren van de bekisting. 
De buren werden nieuwsgierig en vroegen: “Meijer, wat moet dat dan wel worden?” 
Mijn vader, geen man van veel woorden: “Een bunker”. De buren weer: “Een bunker, 
waarvoor dat dan wel?” Mijn vader: “Het wordt oorlog! Die Hitler en de Nazi’s beginnen een 
oorlog, let maar op!” De buren weer: “Meijer, praat toch geen onzin! ’14-’18 was zo 
verschrikkelijk..... nee hoor, de mensheid begint daar echt niet meer aan!”  

En dien Hitler? Een charlatan met alleen maar een grote bek [...], die verdwijnt vanzelf wel 
weer en bovendien, wat wil dat straatarme Duitsland nog wel, die kunnen echt niets meer 
uitrichten”. 

De buren schudden het hoofd....., die Meijer, die denkt dat het oorlog wordt....... 
Ze moesten er hard om lachen. Mijn vader trok zich daar echter niets van aan en liet de 
aannemer gewoon doorgaan. De aannemer leverde het project op zonder de gebruikelijke 
feestelijkheden, want zo geweldig is het niet om een schuilkelder te plaatsen met dus een 
dreigende oorlog die maar weinigen voor mogelijk hielden. 

Helaas, zo weten we nu, kreeg hij anderhalf jaar later gelijk...... 
Het eerste luchtalarm ging af, waarschijnlijk het bombardement op Rotterdam. En wie zaten 
er als eersten in die bunker? Precies, de buren die anderhalf jaar eerder meewarig stonden 
te lachen....... 

Hebben we er veel ingezeten tijdens de vijf jaar oorlog? Nee, behalve na dat eerste 
luchtalarm geloof ik zelfs nooit meer. Veel strijdgewoel was er in Sliedrecht ook niet, maar 
zeker is wel dat een langdurig en of veelvuldig verblijf erin heel dichtbij geweest is. 

Op de belangrijkste vraag heb ik, evenals mijn broers en zusters, nooit antwoord gehad, 
simpelweg omdat we er niet naar gevraagd hebben, n.l. waarom was mijn vader er zo vast 
van overtuigd dat Hitler een oorlog zou beginnen terwijl de algemene indruk bestond, ook 
van regeringswege, dat Duitsland dat niet kon en ook niet zou doen. Nederland was ook 
nog eens neutraal, dus waarom zouden ze? 

Het idee om een privébunker te bouwen is ook vandaag nog best uniek te noemen, maar 
voor die tijd zeker uniek. Nu zouden ongetwijfeld alle binnen en buitenlandse media op de 
stoep staan, wereldnieuws om zo te zeggen..... 
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Na de oorlog werd de bunker (we noemden hem ook wel schuilkelder) enkele keren 
gebruikt voor het testen van gasmaskers. Daarna werd het een berghok / kolenhok en 
vooral een hobbyruimte voor de 3 jongens. Er is wat afgetimmerd en geprutst in dat blok 
beton. 
Drie à vier keer per jaar liep, bij stormvloed, de boel onder water en moest alles 
leeggeschept worden, ons gereedschap roestte weg waar we bijstonden. 
Wij, moeder en de kinderen, maanden man en vader om het ding te laten slopen en een 
fatsoenlijke schuur neer te laten zetten. 
Er viel niet over te praten....hij hield van die kolos, of zag tegen de enorme sloopkosten op. 

Het kan ook zijn dat de koude oorlog hem deed besluiten dat ding te laten staan. Tenslotte 
kon dat ook zomaar een warme oorlog worden. Misschien zijn we daar ook niet zover vanaf 
geweest, een derde wereldoorlog. Vader had toekomstvisie, zo wisten wij. 

De bunker heeft er nog tot na 1990 gestaan nadat mijn moeder het woonhuis, dus inclusief 
bunker, had verkocht. De winkel werd verhuurd en enkele jaren later ook verkocht. 

Hans Meijer 
      

In de boom mijn toenmalige vriendin Nel Boogaard.  
Inmiddels meer dan 44 jaar mijn echtgenote. Foto gemaakt in 1959.
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Een wonderlijke ontmoeting 

Opnieuw een verhaal van mevr. Bartha Nieuwkoop-Maat wat zich meer dan een halve 
eeuw geleden afgespeeld heeft. Op haar verhaal over slakken eten (zie Periodiek 
december 2005 red.) heeft ze 17 telefoontjes gekregen, waarvan 1 rechtstreeks uit 
Australië en 7 brieven: 4 uit Nederland, 1 uit Amerika, 1 uit Nieuw-Zeeland en 1 uit 
Engeland. Zij zijn allemaal tussen de 10 en 14 jaar jonger dan mevr. Nieuwkoop. Zij hebben 
allemaal slakken gevangen voor de zieken. De ernstige patiënten kregen de slakken, de 
minder ernstige zieke mensen het kookvocht. Dank zij hen en de slakken is mevr. 
Nieuwkoop er van overtuigd dat zij nog leeft. 

Mijn vriendin Mieke en ik hadden een kamer bij haar oom en tante in Driebergen. We waren 
beiden uit Amsterdam gekomen. Daar hadden we via advertenties in kranten een baan in 
Utrecht gekregen. Iedere morgen gingen we op de fiets van Driebergen naar Utrecht. 

Op een avond wilden we naar de bioscoop. Wij gingen zelden uit wegens geldgebrek en 
aan lenen dachten we toen niet. Die avond gingen we toch naar de bios. Daar zaten weinig 
mensen, maar wel twee militairen uit Doorn. Ik heb me kostelijk vermaakt. Mijn vriendin 
werd smoorverliefd op die ene jongeman. Ze hebben de hele film niet gezien, zo geboeid 
keken ze naar elkaar. 

Enfin, na afloop van de film gingen Mieke en ik naar buiten. Daar stonden ze ons al op te 
wachten. We moesten raden waar ze vandaan kwamen. We hoorden ’t meteen. De ene 
soldaat kwam uit Brabant. De andere zei: “Van mij raden jullie het nooit!” Ik wist het direct, 
maar deed alsof ik even moest denken. Toen ik zei: “Ik weet het, uit Sliedrecht”, viel z’n 
mond open van verbazing. Zijn naam was Marius Bakker. 

Mieke en Marius zijn inmiddels bijna 50 jaar getrouwd. Ze wonen nu in Badhoevedorp. 
Mieke is ongeveer 2 maanden geleden een middag bij me geweest. Het was een 
ontzettend leuke en gezellige middag.  

Ik had Mieke voor Marius een boek meegegeven: De jaren ’50 in woord en beeld. Vorige 
week belde Marius me op om te vertellen hoe blij hij met het boek was.  

Hij had over Aad v.d. Heuvel gelezen en zei: “Die ken ik 
nog van de kleuterschool in de Tolsteeg.  

Toen noemden wij hem Brammetje. Is dat niet leuk? 
Marius is nog een echte Sliedrechter. 
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Voordat de Singel de Singel werd. 

Een zeldzame foto van het dijkje en de griend waar later de Adriaan Volkersingel is 
aangelegd. De foto is vanaf de richting van de huidige Merwedestraat genomen. Zoals u op 
de foto kunt zien, was de griend voordat deze werd opgespoten dagelijks onderhevig aan 
eb en vloed. Na het opspuiten ontstond ’t Stort waar menig kind speelde. In de twintiger en 
dertiger jaren is dit gebied bebouwd. Op de foto ziet u rechts achter het dijkje de Merwede 
en links het gebied wat later is opgespoten met vele meters zand. 
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Christelijke naaivereniging Eben Haezer Sliedrecht 

De Historische Vereniging heeft de hand weten te leggen op het complete archief van de 
Christelijke naaivereniging Eben Haezer uit Sliedrecht. In deze uitgave laten wij u enkele 
nota’s uit het archief zien. Hieronder een nota van 115 jaar oud. Het betreft naaigerei. Maar 
liefst een korting van 37 en een halve cent werd toen gegeven.
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Jaeger Molton 

Onderstaande nota van de alom bekende Piet Rijsdijk voor levering van 50 El Jaeger 
Molton voor de naaivereniging. 

U bent van harte welkom in Het Onderhuys om een album vol met nota’s te komen inkijken. 
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Een gouden huwelijksfeest 

Een prachtige foto is genomen op 9 mei 1890, ter gelegenheid van het 50 jarig 
huwelijksfeest van Gijs Visser en Grietje Boer - Visser. Geweldig, dat door intensief 
onderzoek, op eén persoon na bekend is wie er op de foto staan. Dat is best uniek te 
noemen omdat wij in het verenigingsarchief veel foto’s hebben waar we niet van weten, wie 
erop staan. Vooral bij de oudere foto’s wordt het opschieten om er ooit nog achter te komen 
wie erop staan. De fotoclub is er iedere maandagmiddag mee bezig. Deze foto is genomen 
achter het pand waar later de familie Pot een dierenspeciaalzaak had. 

Deze foto ligt ter inzage en is te koop bij Bas Korporaal van Copy Cellar. Hij beschikt over 
een foto met nummers die correspondeert met de namen van de personen op de foto. Op 
de volgende pagina hebben wij alvast de namenlijst afgedrukt.  

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Nancy Visser.  

http://ns1.budgetprimeserver.nl/~stamviss/websitevisser.htm
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Kerken naast (uit) de Nederlands Hervormde Kerk. 

In de 19e eeuw hebben er in kerkelijk Nederland nogal  wat veranderingen plaats 
gevonden. Het gaat niet om de mooiste bladzijde uit de kerkgeschiedenis. Wel moet 
gesteld worden dat ondanks de scheidingen en scheuringen in de kerk de weg van het 
geloof is open gebleven. Daarmee  is wel duidelijk dat de kerk , hoe jammerlijk verscheurd,  
meer is dan een menselijke instelling. 

We gaan weer verder met de geschiedenis van kerken naast de Ned. Herv. Kerk . 
In de Chr. Geref. Gemeente (nu Gereformeerde kerk verenigd in de P.K.N.) is op 15 mei 
1887 ds.E. v.'t Loo  naar Paterson  USA vertrokken.  

Een gebeurtenis die wel vermeld moet worden, is dat er landelijk opnieuw kerkelijke 
beroeringen zijn.  Dr. Abraham Kuiper verlaat in 1886 - en met hem velen- de Nederlands 
Hervormde Kerk.  Deze beweging is onder te brengen in wat genoemd wordt  De Doleantie.
Omdat dit in Sliedrecht totaal niet speelt is het voor de Sliedrechtse kerkgeschiedenis niet 
van belang. Waarschijnlijk heeft dit te maken met een strijd in de Ned. Herv. Gemeente van 
Sliedrecht. 

Er was een predikantsvacature en over de invulling daarvan ontstond een groot probleem. 
In 1888 ging ds.A.J.v.d.Lee met emeritaat. Enige (60) 'moderne' gemeenteleden  deden het 
verzoek aan de kerkenraad de predikantsplaats te doen vervullen door een leeraar  'van 
gematigd liberale beginselen'. De kerkenraad besloot aan dit verzoek te voldoen. Hiermee 
lagen ze het verzoek van ruim 200 leden naast zich neer.  In hun verzoek stond om in de 
a.s. vacature een man te beroepen, die, onder de leiding Gods, aan de gemeente die 
Christus te prediken die in zijn gehele verschijning, door zijn lijden en opstanding uit de 
doden, krachtig bewezen is te zijn de Zoon van God.
Hetgeen geleid heeft tot het stichten van 'Het Gebouw' in 1890. (nu Chr. Geref. Kerk 
Behtel) 
Daar ging een 'rechtzinnige'  predikant voor als er in de Grote kerk een 'vrijzinnige 
predikant' voor ging. 
Dit is mijn gedachte waarom er in Sliedrecht geen Doleantie heeft plaats gevonden. 

We keren weer terug naar ons hoofdthema : Kerken naast (uit) de 
Nederlands Hervormde Kerk. 

Het zoeken naar een nieuwe predikant  gaat niet voorspoedig. Na 
een viertal bedankjes, neemt in het voorjaar van 1888 ds. J. R. 
Dijkstra (38 jaar) van Oud- Loosdrecht zijn beroep aan. Op 1 juli 
1888  wordt hij bevestigd door ds. Engelberts uit Giessendam. 

Ds. Dijkstra is de man die de “schoolzaak” met voortvarendheid 
ter hand neemt. 
Er was een vereniging 'tot heil der jeugd' opgericht in 1881 die 
zich tot doel had gesteld het Christelijk onderwijs te bevorderen. 
Met houden het van collecten was men bezig geld bijeen te 
krijgen voor de bouw  van een  school.  
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Op 6 augustus 1888 wordt een vergadering gehouden over de stand van zaken.   

1. Het stichten van een school is een  Christenplicht. 
2. Een nieuw schoolgebouw kost ca. f. 4500,- 
3. In kas is  ca. f. 1800,- 
4. Het tekort bedraagt ca. f.2700,- 

De zaak is duidelijk, er is een financieel tekort. Binnen een paar weken is het resterende 
bedrag bijeen gebracht en wordt besloten om over te gaan tot het bouwen van een school. 

Op 9 oktober 1888 vindt achter de kerk van de 
Christelijke Gereformeerde gemeente een 
kleine, maar historische plechtigheid plaats. 
De eerste steenlegging wordt verricht door de 
kleine Rien Dijkstra, het drieenhalfjarig zoontje 
van de predikant. 

Bij de opening van de school op donderdag 25 
april 1889 sprak ds. Dijkstra n.a.v. Spreuken 
1 :7a “De vreeze des Heeren is het beginsel 
der wetenschap” 
Het schoolgebouw telde drie lokalen het 
aantal leerlingen bedroeg 126. 

Binnen een jaar na de komst van ds. Dijkstra 
wordt de eerste Christelijke school van 
Sliedrecht geopend. 

Een opmerkelijk besluit werd genomen. Voortaan zou op den avond van de Goede Vrijdag
een kerkdienst worden gehouden. 
Toch is het  vreemd dat ds. Dijkstra plotseling vertrekt.  27 oktober 1889  neemt hij afscheid 
en vertrekt naar Joure. Uit de notulen blijkt niet dat er grote verschillen van mening zijn. 
Toch...... bij het overlijden van ds. Dijkstra in 1924 wordt geschreven in het jaarboek van de 
Gereformeerde kerken. “Hoe het kwam, zij hier opengelaten, maar ds. Dijkstra en 
Sliedrecht pasten niet bij elkaar”. 

Maar hij was het toch, die met grote voortvarenheid het Christelijk onderwijs in Sliedrecht 
gestalte gaf! 

Het plotselinge vertrek van ds. Dijkstra was blijkbaar een aansporing om de ontstane 
vacature zo spoedig mogelijk weer vervuld te krijgen. 
Zondag 27 oktober 1889 neemt  ds. Dijkstra afscheid. Al op 3 december 1889 wordt 
bekend dat ds. G.W.H. Esselink uit Broek op Langedijk het beroep dat op hem was 
uitgebracht heeft aangenomen, op 16 februari  1890 doet ds. Esselink zijn intrede in 
Sliedrecht. 

Jan van Leeuwen. 

P.S. Opmerkingen of aanvullingen zijn altijd welkom . Tel. 0184416511. 
mailadres: LeeWin@kpnplanet.nl 
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Nieuws uit de werkgroep Genealogie 

Het lijkt soms wel heel erg eenvoudig als onze werkgroepleden Henk Doorn, Jan de Ruiter, 
Jasper van ’t Verlaat, Korrie en Bas Lissenburg en Fred en Jonnie Stuij door enkele 
handelingen op de computer een complete genealogie of stamlijn uitprinten voor een 

bezoeker van onze werkruimte. Dat is ook 
eenvoudig, maar er wordt wel eens te weinig stil 
gestaan bij de jaren aan werk die het kost om alle 
informatie letter voor letter in te voeren in de 
database van een genealogisch programma.  

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers uit de gehele 
Alblasserwaard beschikt de Werkgroep 
Genealogie van de Historische Vereniging 
Sliedrecht  inmiddels over een databank met de 
gegevens van honderdduizenden personen uit de 
streek. Deze personen zijn onze voorouders en 
dankzij de moderne technieken kunnen we bij de 
namen ook achtergronden en fotomateriaal tonen. 

Op de website van de vereniging vindt u 
regelmatig nieuwe genealogieën ook wel 

stambomen genoemd. Vaak worden deze aangeleverd door personen die onderzoek doen 
naar bepaalde namen. Bezoekers aan onze website kunnen hun stamboom aanvragen. 
Deze wordt gratis gemaild. Tegen vergoeding van de aanmaakkosten kunnen stambomen 
ook uitgeprint aangeleverd worden. Voor een overzicht van beschikbare genealogieën kunt 
u terecht bij Bas Lissenburg via de website www.historie-sliedrecht.nl of het e-mailadres 
info@historie-sliedrecht.nl

Nog steeds worden dagelijks gegevens aangevuld en gecorrigeerd. Daar zijn we best blij 
mee omdat een foutje snel is gemaakt. Vanaf september 2006 is Jonnie Stuij bezig om de 
afzonderlijke bestanden van de Alblasserwaard te koppelen tot een bestand. Kenners 
weten dat dit een klus is die jaren kan duren. De uitdaging is dat je straks kan zoeken in 
een bestand met honderdduizenden personen. De gemakkelijkste weg is om de bestanden 
doormiddel van enkele huwelijken aan elkaar te koppelen. Maar dat is niet wat Jonnie wil.  

Zij is gestart met een zorgvuldig gecontroleerd bestand van Sliedrecht. Vanuit die basis 
worden alle personen uit Burgerlijke Standen en de DTB bestanden van de overige 
gemeente in de Alblasserwaard ingebracht. Van iedere persoon wordt eerst gecontroleerd 
of deze in het basisbestand voorkomt. Dit voorkomt dat personen dubbel in het bestand 
staan. Daarnaast worden actuele gegevens uit kranten en overlijdensberichten ingebracht. 

Het bestand wordt, tot dat het gereed is uitsluitend binnen de vereniging gebruikt. Te zijner 
tijd wordt het beschikbaar gesteld aan de zusterverenigingen in de Alblasserwaard. Jonnie 
heeft nu 130.000 personen ingebracht en gekoppeld. Hardinxveld-Giessendam is bijna aan 
Sliedrecht gekoppeld. Naar verwachting is Jonnie nog vele jaren bezig. Maar dan heb je 
ook iets. Het zou prachtig zijn als dit bestand in de toekomst ook op het internet voor 
onderzoekers beschikbaar is. Nog even geduld dan! 

Fred Stuij 
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’t Slierechs en z’n pleksie (1) 

Over de plaats van het Sliedrechtse dialect binnen het Zuid-Hollands. 

Door: Stephan de Vos

Inleiding 

1. En hij zee iemand had twêê zeuns. De jongste zee tege z’n vaoder : ‘Pao gee me me 
dêêl wak laeter krijge ken’.  

2. Een paor daege laeter hattie z’n dêêl verzulverd en ging op raais naer een ver land waer 
tie ’t geld uit gaf as waoter omtat tie doch dat d’r toch zat was.Toen de cente op waere 
kwam d’r een grôôte hongersnôôd en daerdeur kwam die in grôôte prebleme 

3. Hij ging op werrek uit en bij een boer en die stuurde ‘m nae de waai om op z’n varrekus 
te passe.  Hij had zôôn honger dattie zellufs mit te varrekus mee wou ete Toen doch tie bij 
z’n aaige : 

4. Hoeveul knegs van me vaoder hebbe ’t beter as ik terwijl ik stik van d’n honger. Ik zel 
nae me vaoder gaon en zegge : Pao, keb ’t verkeerd gedaen. Eigeluk bink ’t nie meer 
waerd om je zeun te weze, maok me maor knecht. 

Zo luidt aldus het begin van de bijbelse tekst ‘de verloren zoon’. Lezen we de eerste twee 
fragmenten dan lijkt het ogenschijnlijk of we te doen hebben met een Sliedrechtse vertaling 
van dit verhaal. Ogenschijnlijk schrijf ik want bij het derde en vierde fragment zien we al 
kleine aanwijzingen (waai, eigelijk) dat dit toch geen zuivere Sliedrechtse vertaling is. De 
vraag die rijst is ‘is deze tekst soms vertaald in een dialect uit de directe omtrek van 
Sliedrecht ?’ want niemand die ontkennen kan dat de fragmenten sterk aan het Sliedrechts 
doen denken. Niets is echter minder waar, het eerste fragment is geschreven in het dialect 
van Numansdorp, het tweede in het dialect van Heinenoord, het derde in het dialect van 
Heerjansdam en het vierde en laatste in het dialect van Ouderkerk.  

Alle vier ‘ver’ van Sliedrecht gelegen en toch zullen sprekers van het Sliedrechts in alle vier 
de fragmenten duidelijk overeenkomst herkennen. Over deze overeenkomst(en) tussen het 
Sliedrechts en deze dialecten zal dit artikel gaan. Het Sliedrechts is namelijk niet alleen een 
Zuid-Hollands dialect maar ook een Waerds dialect. In het kort zal ik vertellen wat dit 
Waerds inhoudt en welke positie het Sliedrechts inneemt binnen dit taalgebied.  

Wat is Waerds ? 

Waerds is een verzamelnaam voor een groep nauw verwante Zuid-Hollandse dialecten die 
gesproken worden in : 

1. De Krimpenerwaard, in de dorpen : Gouderak, Ouderkerk aan de IJssel, Krimpen 
aan de IJssel, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Bergambacht, Ammerstol, 
Berkenwoude, Stolwijk. 

2. Het Westen van de Alblasserwaard, in de dorpen : Streefkerk, Nieuw-Lekkerland, 
Kinderdijk, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Wijngaarden, Oud-Alblas, 
Wijngaarden, Molenaarsgraaf, Brandwijk. 
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3. Het Oosten van het eiland IJsselmonde in de dorpen : Bolnes, Slikkerveer, 
Ridderkerk, Barendrecht, Rijsoord, Heerjansdam, Oostendam, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Zwijndrecht en vroeger ook in Charlois. 

4. Alle dorpen van de Hoeksche Waard. 
   
De benaming Waerds werd met het verschijnen van het Hoekschewaards woordenboek 
voor het eerst door mij geïntroduceerd1. Tijdens veldwerk door het zuiden van Zuid-Holland 
viel mij op hoe nauw de dialecten van de zojuist genoemde dorpen met elkaar verwant 
waren. In de wetenschappelijke literatuur over het Zuid-Hollands was deze verwantschap 
nog niet eerder aangehaald, een overkoepelende benaming ontbrak dus moest ik er zelf 
een verzinnen. Gezien de dialecten allemaal gesproken worden in een waard 
(krimpenerwaard, Alblasserwaard, Zwijndrechtse waard, Riederwaard, Hoeksche Waard) 
had ik een naam snel paraat.  
    
De belangrijkste eigenschappen van het Waerds 

De belangrijkste kenmerken van de Waerdse dialecten zijn : 

1. Verkleinwoorden op –t(j)ie (kwartie, dubbeltie), -echie (mannechie, karrechie) en –
chie (touwchie, vrouwchie) 

2. Buiging van eigennamen (Janne weuning, bin jij d’r êên van Annies ?) 
3. woordparen met ae/ao (Moeder liep d’r aaige naor maor waer ze naer toe mos, 

weet ik niet.  

De verkleinwoorden –ie en de buiging van eigennamen deelt het Waerds met 
Utrechthollandse dialecten in het oosten van de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden, de 
dialecten die het meest verwant zijn met het Waerds. Er is bestaan echter twee hééle grote 
verschillen tussen deze twee dialectgroepen : 1. in tegenstelling tot het Waerds komt de 
‘ae’ klank weinig voor in het Utrechthollands. Is iemand uit het Waerdse taalgebied in staat 
om zonder al te veel moeite minimaal 15 woordparen met ae/ao te maken, iemand uit het 
oosten van de Alblasserwaard of de Vijfherenlanden blijft steken op ongeveer vijf. 2. Vrijwel 
alle Waerdse dialecten maken onderscheid tussen korte ‘ei’ en lange ‘ij’ door de ‘ei’ uit te 
spreken als ‘aai’ en de ‘ij’ als ‘ij’ of als een korte geronde ‘ai’. In het Utrechtshollands doet 
men dit door de ‘ei’ uit te spreken als een ‘éé’ en de ‘ij’ als een ‘ai’. Het Nederlandse ‘jezelf’ 
klinkt in het Waerds als ‘je aaige’ en in het Utrechtshollands als ‘je éége’. 

Er bestaan nog meer kenmerken die alle Waerdse dialecten met elkaar delen, zoals het 
onderscheid tussen êê/ee (’t staot al een week in de wêêk) en ôô/oo (sloote hebbie oppie 
deur maor slôôte hebbie int land) maar die delen ze met heel zuidelijk Zuid-Holland.   

De plaats van het Sliedrechts binnen het Waerds 

Nu zijn we aangekomen bij de eigenlijke kern van dit artikel : de plaats van het Sliedrechts 
binnen het Waerds. Voor ik hier op inga, moet ik eerst nog even dieper ingaan op de 
verschillen binnen het Waerds in het algemeen.   

                                                
1 Hoekschewaards woordenboek blz 16-17 
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Ondanks de verregaande overeenkomsten tussen de verschillende Waerdse dialecten, 
bestaan er ook tal van kleine verschillen. Hierdoor is het mogelijk voor een getraind oor om 
héél nauwkeurig aan te wijzen waar iemand vandaan komt. 

Er is een tweedeling te maken binnen het Waerds : oost en west. De Krimpenerwaard en 
het westen van de Alblasserwaard vormen oost en het oosten van het eiland IJsselmonde 
en de Hoeksche Waard vormen west. Daarnaast heeft vrijwel iedere waard zijn eigen 
kenmerken. 

Verschillen tussen oost en west zijn ondermeer : 

West Oost 
Grip Grippel 
Kwêêltie Fuuchie 
Mishouwe (bv nw) : dat ziet t’r - uit Mishouwe (ww) : dien kaerel mo je - 
Rijve  Kluitere  
Tarrow, terrow Táárf  
Vuil  Rugt  
Vuil wije  Rugte  
Slij (gierig) Áárg (gierig) 
Korte kous (ook : meezik)  - (alleen meezik, meuzik) 
Mispit  Mishôôp  
Slauw (open goot)  - 
Stijltie, strontjie wegescheet 
Knut, plokke Knot, plukke 

Goede woordenboeken zijn er tot nu toe alleen nog maar verschenen van het 
Hoekschewaards en het Sliedrechts, allicht als er in de toekomst voor meer Waerdse 
dialecten woordenboeken komen deze lijst langer gemaakt zal kunnen worden.  

Het Sliedrechts, als goed Alblasserwaards dialect, staat ook aan de oostelijke lijn van het 
Waerds. Echter, het Alblasserwaards heeft ook een aantal eigen kenmerken en nu komen 
we tot de eigenlijke kern van dit artikel : wat zijn die kenmerken en hoe verhoudt het 
Sliedrechts zich hiertoe ? 

In het algemeen kan gezegd worden dat het Alblasserwaards zich kenmerkt door een lichte 
Utrechtse inslag. Ik zeg licht want het Zuid-Hollandse karakter blijft bewaard. Deze inslag 
uit zich ondermeer in de Utrechtse klinkerverkorting, Utrechtse klinkerrekking, minder 
woorden met ‘ae’ en meer woorden met ‘ao’ en zo ook minder woorden met ôô en êê. Dit 
kan echter per plaats sterk verschillen en er bestaat binnen het westen van de 
Alblasserwaard, zoals hieronder zal blijken, de nodige verschillen.  

Als eerste behandel ik het minder voorkomen van de ‘ae’. In een beperkt aantal woorden 
(een stuk of 15 in totaal) is er een verschuiving te zien van west naar oost waarbij de ae 
terrein verliest aan de ao. Het zou niet binnen dit artikel passen om alle plaatsen waar het 
Westalblasserwaards gesproken wordt te bespreken. Ik beperk me voor het 
Westalblasserwaards daarom tot Nieuw-Lekkerland (als meest westelijke plaats), 
Molenaarsgraaf (als meest oostelijke plaats) en Sliedrecht. Om de verloop van de ‘ae’ 
binnen het Waerds te laten zien, bespreek ik wel Numansdorp (een van de meest 
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zuidelijkste Waerdse dialecten) en Hendrik-Ido-Ambacht (een plaats die precies tegenover 
Nieuw-Lekkerland ligt).   

Numansdorp HIA N-Lekkerland Sliedrecht Molenaarsgr 
     
Blaere, blaere Blaere, blaere Blaere, blaere Blaere, blaore Blaore,blaore 
Gaote,gaeters Gaete,gaeters Gaete,gaeters Gaote,gaeter Gaote,gaoter 
Glaessie Glaessie Glaessie Glaossie Glaossie 
Laeke Laeke Laeke Laoke Laoke 
Maeger Maeger Maeger Maoger Maoger 
Paechie  Paechie  Paechie  Paoichie  Paoichie  
Schae  Schae  Schae schae schaoi 
Slaeger  Slaeger  Slaeger  Slaoger  Slaoger  
Stael  Stael  Stael  Staol  Staol  
taefel taefel taefel taofel taofel 
traene traene traone traene traone 
vaedoek vaedoek vaedoek vaedoek vaodoek 
vraege vraege vraoge vraege vraoge 

Als we de rijen vergelijken dan valt op dat er geen verschil bestaat tussen het 
Numansdorps en het dialect van Hendrik-Ido-Ambacht, ondanks de afstand spreken zij alle 
woorden uit met een ‘ae’. Het dialect van Molenaarsgraaf daarintegen kent in deze 
opgegeven woorden geen enkele ‘ae’ en spreekt alle woorden uit met een ‘ao’ en in 
‘schaoi’ en ‘paoichie’ zelf met een toegevoegde –i. Dit laatste is al een vingerwijzing naar 
het Utrechtshollands waar ‘-aad’ en ‘-ade’ tot ‘-aoi’ geworden is (‘draoichie’ voor draadje 
ondermeer) laat er echter geen misverstand zijn : een zin als ‘zaterdagavond ga ik daar 
naar toe’ of ‘vandaag eet ik graag kaas ’ klinkt in het Meulesgraefs als ‘zaeterus saevus 
gaot ik daer naer toe’ en ‘vendaeg eet ik graeg kaes’  net zoals in ieder ander Waerds 
dialect. Om terug te keren naar de vergelijking : kijken we naar Nieuw-Lekkerland en 
Sliedrecht dan vallen er verschillende dingen op. Allereerst valt op dat het Sliedrechts een 
middenpositie inneemt tussen het Nieuw-Lekkerlands en het Molenaarsgraafs. Het kent 
een groot aantal woorden met ‘ao’ (glaossie, laoke, maoger, paoichie, slaoger, staol, taofel) 
maar heeft ook in een aantal woorden de ‘ae’ bewaard (schae, vaedoek) Het meest 
opvallend is nog wel dat in de woorden ‘tranen’ en ‘vragen’ het Sliedrechts ‘traene’ en 
‘vraege’ kent en daarmee aansluit op het Waerdse van Hendrik-Ido-Ambacht en 
Numansdorp, terwijl het Nieuw-Lekkerlands en het Molenaarsgraafs allebei ‘traone’ en 
‘vraoge’ zeggen. Het Sliedrechts is met zijn uitspraak van ‘traene’ en ‘vraege’ binnen het 
Westalblasserwaards alleen, de enigste plaats die deze uitspraak ook heeft is Papendrecht. 

Verder valt op dat de woorden ‘blaren’ en ‘bladeren’ in alle behandelde dialecten samen 
gevallen zijn tot ‘blaere’ of ‘blaore’ behalve in het Sliedrechts, deze houdt ze goed uit 
elkaar. Het Sliedrechts is met het onderscheid tussen ‘blaren’ en ‘bladeren’ een unicum 
binnen het Waerdse taallandschap, buiten één spreker uit Bergambacht heb ik dit 
onderscheid nergens anders kunnen vinden. Kijken we naar het onderscheid tussen ‘in de 
gaten hebben’ en ‘gaten in je kous’ dan valt wederom iets héél bijzonders op : in het dialect 
van Hendrik-Ido-Ambacht, Nieuw-Lekkerland en Molenaarsgraaf zijn de woorden samen 
gevallen maar in de dialecten van Numansdorp en  Sliedrecht worden ze gescheiden door 
een ‘ae’ en een ‘ao’. Het Sliedrechts sluit met deze uitspraak aan op het hele 
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Hoekschewaardse taalgebied (met uitzondering van Oud-Beijerland) wat dit onderscheid 
ook kent. Als laatste valt op dat zowel het Sliedrechts als het Molenaarsgraafs het 
meervoud van ‘gaten’ vormen met –er terwijl de andere drie dialecten dit doen met –ers, 
ook dit is een verschil tussen Waerds en Utrechtshollands. 
Een ander verschil, zij het subtiel, tussen het Waerds en het Utrechtshollands is het 
voorkomen van de êê (zoals de ‘ee’ in eer) en de ‘ôô’ (zoals de ‘oo’ in ‘boor’). In het 
Utrechtshollands is de ‘êê’ afwezig in woorden als ‘twee’, ‘vee’ en ‘zee’. De ‘ôô’ ontbreekt in 
woorden voor een –g en een –p, men zegt dus ‘hoog’, ‘droog’ en ‘kope’ waar sprekers van 
het Waerds zouden zeggen ‘hôôg’, ‘drôôg’ en ‘kôôpe’. Laten we eens kijken hoe dit binnen 
het Westalblasserwaards gesteld is : 

Nieuw-Lekkerlands Sliedrechts Molenaarsgraafs 
Twêê (veroud) Twêê  twee 
Vêê (veroud) Vêê  vee 
Zêê (veroud) Zêê  zee 
Hôôg, drôôg Hôôg, drôôg  Hoog, droog  
kôôpe Kôôpe  Kope  

   
Bekijken we deze tabel dan neemt het Sliedrechts een geheel eigen positie in. Daar waar 
het Molenaarsgraafs geheel aansluit Utrechtshollands, en het Nieuw-Lekkerlands een 
tussenpositie inneemt door de ‘êê’ als veroudert op te geven in twêê, vêê en zêê, heeft het 
Sliedrechts de ‘êê’ en ‘ôô’ in alle woorden    
Bewaard. Hiermee sluit het Sliedrechts volledig aan op het Waerds van het westen.  

Als derde noem ik de Utrechtse klinkerverkorting en klinkerrekking. Wie zijn oren te horen 
legt in het oosten van de Alblasserwaard of de Vijfherenlanden kan woorden als ‘geef’ en 
‘weet’ horen ‘gif’ en ‘wit’. Dit verschijnsel, dat de ‘ee’ een ‘i’ wordt, noemen we 
klinkerverkorting het Zuid-Hollands is er ook niet vies van (denk aan ‘vulle’ voor ‘veulen’ of 
‘butter’ voor ‘beuter’) maar het is een verschijnsel wat zéér productief is in de verschillende 
Utrechtse dialecten. Het Westalblasserwaards kent ook een drietal woorden waarin dit 
klankverschijnsel voorkomt, namelijk in ‘haast’, ‘heel’ en ‘maar’. We kijken naar de volgende 
tabel : 

Nieuw-Lekkerlands Sliedrechts Molenaarsgraafs 
host host host 
hil hil hil 
mar mor mar 

Hier valt het Sliedrechts uit de toon met de andere twee Westalblasserwaardse dialecten : 
in plaats van ‘mar’ voor ‘maar’ hoort men in Sliedrecht ‘mor’. Het Sliedrechts is binnen het 
Westalblasserwaards uniek en sluit hiermee aan op het Utrechtsalblasserwaards waar 
‘mor’ de meest meest voorkomende vorm is. Binnen het Waerds komt de vorm alleen voor 
op Ammerstol.  

De Utrechtse klinkerrekking wordt gerekend tot het meest typische kenmerk van alle 
Utrechtse dialecten. Het begrip houdt in dat klinkers, en dan in het bijzonder de ‘a’, gerekt 
worden tot ‘áá’ of ‘aa’. Woorden als ‘land’ en ‘vallen’ worden dus uitgesproken als ‘láánd’ en 
‘váále’ of ‘laand’ en ‘vaale’. 
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Laat ons eens zien hoe dit in het Westalblasserwaard verdeeld is : 

Nieuw-Lekkerland Sliedrecht Molenaarsgraaf 
land laand laand 
Gaon legge valle Gaon legge vaale Gaon legge vaale 

    
Het Sliedrechts schaart zich met ‘laand’ en ‘vaale’ duidelijk aan de Utrechtse kant, net als 
het dialect van Molenaarsgraaf. De Utrechtse klinkerrekking doet zich binnen het Waerdse 
taalgebied alleen voor in het Oostkrimpenerwaards (Stolwijk, Berkenwoude, Bergambacht) 
en dan vooral in de dialecten van Lekkerkerk en Ammerstol.  

Een vierde kenmerk van het Westalblasserwaards is ook meer Utrechts als Zuid-Hollands : 
de i voor –m en –n. Zo spreekt men door de hele Alblasserwaard van ‘immer’ en ‘stim’. In 
het Westen echter hebben sommige dorpen een bijzondere draai geven aan de ‘i’ voor een 
‘ñ’ deze ‘i’ wordt dan ook door de neus uitgesproken en klinkt dan haast als ‘êê’. Thans 
doen deze zelfde dorpen iets bijzonders met de ‘o’ voor een ‘n’, deze spreken ze net 
eender uit als in het Amsterdams, namelijk als ‘õ’. Een woord als ‘beton’ klinkt er dan als 
‘betõnj’. Deze twee klanken zijn uniek binnen heel zuidelijk Zuid-Holland en doen zich 
verder alleen voor in het westen van de Krimpenerwaard. De vragen die nu rijzen ‘hoe zijn 
deze klanken verdeeld binnen het westen van de Alblasserwaard en hoe verhoudt het 
Sliedrechts zich hiertoe ?’  De volgende tabel biedt uitkomst : 

Nieuw-Lekkerland Sliedrecht Molenaarsgraaf 
Immer, stim Emmer, stem Immer, stim 
Mêêñs mens Miñs, mins 
Zõnj, begõnj Zon, begon Zon, begon 

Opvallend is dat het Sliedrechts als enig dialect hier niet een ‘i’ heeft voor –m en –n. Alleen 
het Papendrechts steunt het Sliedrechts hierin en scharen zich hiermee bij de Waerdse 
dialecten op het eiland IJsselmonde en de Hoeksche Waard.  

Nog wat kleingoed 

Het Westalblasserwaards heeft verder nog wat andere, minder in het oog springende 
kenmerken. Een hiervan is de toegevoegde ‘i’ in woorden als ‘koei’, ‘moei’, ‘laoi’ en ‘slaoi’ 
voor ‘koe’, ‘moe’, ‘lade’ en ‘sla’. Thans is ‘zijn’ als bezittelijk voornaamwoord (tis van zijn) 
niet te horen, in de drie andere Waerdse gebieden wel. Het Sliedrechts doet in deze 
gevallen braaf mee met de andere Westalblasserwaardse dialecten.  

Iets waar het Sliedrechts niet braaf in mee doet, en waar sprekers van het Slierechs binnen 
haast de hele Alblasserwaard om bekend staan is de manier waarop ze ‘koekje’, ‘bakje’ en 
‘dijkje’ zeggen. Waar alle andere dorpen ‘koekie’ ‘baksie’ en ‘dijkie’ zeggen, hoor je op 
Sliedrecht ‘koeksie’, ‘baksie’ en ‘dijksie’. Het is in het Sliedrechts regel dat na een –k geen –
ie komt als verkleiningsuitgang maar –sie. Slechts één andere plaats in Zuid-Holland doet 
dit net zo en dat is Hardinxveld-Giessendam. Hoewel ‘dijksie’ op Bolnes de plaatselijke 
benaming is voor het ‘dijkje’ maar in het Belessers spreekt men verder van ‘koekie’, ‘bakkie’ 



“Over…Sliedrecht”  

Juli 2007 68

en ‘dijkie’ dus buiten deze aardrijkskundige benaming op Bolnes zijn de verkleinwoorden op 
–sie, uniek voor Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam.  

 Typische woorden voor het Westalblasserwaards en het Sliedrechts in het bijzonder valt 
nog niet veel over te zeggen. Zoals al reeds eerder gezegd, goede woordenboeken voor 
veel Waerdse dialecten ontbreken nog. Hoewel ik Sliedrechtse woorden als 
‘blaauwpaerechie’ (libelle), ‘kaarekepitjie’ (gedolven graf) en ‘tuinkitsie’ (winterkoninkje) nog 
nergens anders binnen het Waerdse taalgebied heb kunnen optekenen. Aparte vermelding 
verdient wel de benaming voor ‘grote groene kikker’, deze is in ieder Waerds gebied nét 
weer anders. Een laatste tabel : 

Numansdorp HIA N.-Lekkerl. Sliedrecht Molenaarsgr 
Woerk  Woerkert  Woeneker  Waoneker  Woeneker  

  
En zo kom ik tot het laatste waarin het Sliedrechts zich duidelijk onderscheidt van de rest : 
het woord waoneker.  

Conclusie : Het Slierechs, een brugdialect 

Het Sliedrechts is een Waerds dialect, het voldoet aan de juiste criteria. Zo heeft het 
verkleinwoorden op –t(j)ie, -echie en –chie. Het verbuigt eigennamen en bovenal : het 
vormt woordenparen met ae/ao. Wat het Sliedrechts uniek maakt is dat het een 
middenpositie inneemt binnen de Alblasserwaard, vormt als het ware een brug tussen de 
twee uiterste Nieuw-Lekkerlands en Molenaarsgraafs (de verdeling tussen ae/ao). In die 
middenpositie heeft het Sliedrechts ook kenmerken die haast nergens te vinden zijn : het 
onderscheid tussen ‘blaren’ (blaere) en ‘bladeren’ (blaore) en tussen ‘in de gaten hebben’ 
(gaote) en ‘gaten’ (gaeter). Binnen het Westalblasserwaards geldt het Sliedrechts als uniek 
door niet mee te zijn gegaan met klankverandering ‘i’ voor –m en –n. Dit kenmerk samen 
met het voorkomen van ‘traene’ voor ‘tranen’, ‘vraege’ voor ‘vragen’ en het nog volop 
voorkomen van ‘twêê’, ‘vêê’ en ‘zêê’ maken van het Sliedrechts tot een brugdialect. Een 
taalbrug die het oosten van het Waerds verbindt met westen en dát maakt het Sliedrechts 
uniek, niet alleen in het Waerdse taalgebied maar binnen het hele Zuid-Hollandse gebied. 
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Uit de pen van een oud-dorpsgenoot…

In het vorige nummer van dit blad hadden we het over de streken van Narris. Deze keer 
weer eens een ander verhaal uit de serie “Durpsverhaole”, geschreven door Piet Vlot en 
bewerkt door Bas Lissenburg. 

Als ik het over jagen heb, moet ik vaak 
terugdenken aan Hein den Does en een 
dooie kraai. Het gebeurde bij Jannechie de 
Koei. De vrouw woonde op De Kaoi in een 
klein stoephuisje. 

Dooie Kraai…  

Jannechie is op een dag in het schuurtje 
net aan de was als ze in haar keukentje 
een doffe klap hoort. Vreselijk geschrokken 
komt de vrouw het schuurtje uit. Ze rent 
haar huis in en komt  even later weer naar 
buiten stormen met op een kolenschop een 
grote kraai. Het beest is, duidelijk te zien, 
hartstikke dood. Al gauw komt buurman 
Hannes de Haas erbij.  “Die is aangeschote 
en het ’t lôôdjie gelege…”, is zijn snel 
getrokken conclusie. Tja, als we nog eens 
goed kijken, dan heeft Hannes het bij het 
rechte eind. Vervolgens moet de kraai door 
de schoorsteen naar binnen zijn gevallen. 
Hoe anders zou hij, volgens Jannechie, op 
het stookplaatje zijn terechtgekomen?  

Wat geoefend…
Jannechie schreeuwt bij hoog en bij laag dat de “pliesie d’r bij mot komme”. Een uurtje later 
stapt “Pliesie” Van der Linden van zijn fiets. “Wat is er aan de hand vr….?” Maar nog voor 
hij zijn zin af kan maken, onderbreekt Jannechie hem krijsend. “Dien Does zal het ’t wel 
gedaen hebbe!” Hannes stroopt immers en heeft, volgens Jannechie, een verboden 
jachtgeweer. Intussen staan alle stoepbewoners, en nog een paar anderen uit de buurt, om 
de agent en de vrouw heen. Met Van der Linden voorop gaat het hele gezelschap naar de 
woning van Den Does. Na een paar keer kloppen wordt opengedaan. Den Does komt, met 
een windbuksje in de hand, in de deuropening te voorschijn. Een beetje verwonderd vraagt 
hij wat er aan de hand is. 
Van der Linden vraagt hem, of er met die buks geschoten is. Den Does stamelt: “Ja, ik heb 
wat geoefend en daarbij zeker per ongeluk die kraai neergeschoten.” “Tja”, zegt Van der 
Linden, “ik zal je toch een verbaal geven en de buks in beslag moeten nemen!” Met het 
hele gezelschap in zijn kielzog gaat de agent de dijk weer op. 
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Gniffelen…
Net als Van der Linden weer op zijn fiets wil stappen, klinkt er een geweerschot. De fiets 
gaat weer tegen een muurtje en de agent holt de stoep af. Bij Den Does zit echter de deur 
op slot en Hannes is in geen velden of wegen te zien… Pliesie Van der Linden weet niet 
anders meer te doen dan mokkend opnieuw de stoep te beklimmen. Hoort hij daar een 
paar mensen gniffelen? Hij let er verder maar niet op en gaat richting politiebureau…

Dat gniffelen zal wel te maken hebben met de geringe populariteit van de agent op het 
uiteinde van Sliedrecht. Een van de omstanders haalt nog maar eens een voorval aan waar 
Van der Linden bij betrokken was. 

Grôôts midden op …
Bij een feest begon de muziekvereniging altijd bij de ‘Witte Brug’ over de Rijksweg. Het 
gezelschap marcheerde onder het spelen van vrolijke deuntjes over de dijk. “Pliesie” Van 
der Linden liep dan midden op de weg “grôôts” voorop. Het volk stelde zich, zoals 
gebruikelijk, in de eerstvolgende ruime bocht, ter hoogte van de nu nieuw opgebouwde 
Jodenkerk, op. Dan kon men de muzikanten al van ver zien aankomen. Hierdoor was het 
op dit deel van de dijk wel extra druk en zodoende het pad, waar het korps langs moest, 
een beetje smal. Van der Linden had dit ook wel in de gaten en zwaaide met zijn arm ten 
teken dat het volk achteruit moest gaan staan. 

Wraak …
De agent had hierbij de gewoonte om achteruit lopend de bocht te nemen. Een mooie kans 
voor Piet de Vos, die vond dat hij wel eens onterecht een bekeuring had gekregen van de 
agent, om wraak te nemen. Door een hekje dat tussen een woning en de dijk stond, stak 
Piet de “Pliesie” een bonenstok tussen de benen… Dat werd een spektakel. Van der Linden 
onderuit. Geen dader te bekennen natuurlijk. Iedereen had uiteraard naar het muziekkorps 
gekeken… Misschien stond Hannes ook nog wel tussen de toeschouwers … Jannechie in 
ieder geval wel. Stijf vooraan! 

In de bocht 
op De Kaoi  
tijdens een rustiger 
moment …
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750ste aflevering van het Sliedrechts Dialect 

‘Wekelijks praatje op papier’ 

Foto:   Richard van Hoek 
Tekst: Dennis Brons 
Bron: De Stem 

Huib Kraaijeveld, Korrie 
Lissenburg-van Genderen en   
Bas Lissenburg zorgen wekelijks 
voor mooie verhalen,  
geschreven in het dialect van 
Sliedrecht. 

SLIEDRECHT - Een paar kolommen tekst, in het Algemeen Beschaafd Nederlands, 
met voorbeelden van woorden en uitdrukkingen in het Sliedrechts. Dat was op 13 
maart 1985 het wat aarzelende begin van een rubriek die deze week voor de 750ste 
keer in de krant staat. 

Pas in mei van datzelfde jaar volgde de tweede aflevering over het dialect van het 
Baggerdorp. ,,De eerste jaren was het zeker niet zo dat de afleveringen met regelmaat 
werden geplaatst”, herinnert Korrie Lissenburg zich. ,,Voor de redactie was het eigenlijk iets 
om gaatjes mee te vullen. Later kregen we om de paar weken ruimte en de laatste jaren 
staan we wekelijks in de krant.” De eerste jaren verzorgde Korrie de teksten samen met 
Rook Buizert, later raakten haar echtgenoot Bas Lissenburg en Huib Kraaijeveld er nauw bij 
betrokken. Redacteuren kwamen en gingen, De Merwestreek werd De Stem en de getypte 
velletjes die wekelijks bij de redactie werden ingeleverd, maakten plaats voor een 
wekelijkse e-mail. Na 750 afleveringen in ruim 22 jaar is de rubriek niet meer weg te 
denken uit de krant. ,,Mensen kijken eerst naar de rouwadvertenties en bladeren dan gelijk 
door naar het Dialect.” Alle afleveringen zijn bewaard gebleven: de eerste 170 op papier, 
sinds 1991 worden ze digitaal gearchiveerd; genoeg om een flinke omnibus te vullen.  
  
Praatje… 
Wie denkt dat de drie schrijvers zo onderhand zonder ideeën komen te zitten, heeft het mis. 
Korrie: ,,Ik zie het niet zozeer als schrijven, maar meer als een praatje op papier. Dagelijks 
denk ik ‘hé dat zou wel een leuk onderwerp zijn voor de rubriek’. Dat kunnen hele 
alledaagse dingen zijn.” Ook echtgenoot Bas klimt regelmatig in de pen. ,,Schrijven ging me 
vroeger op school al gemakkelijk af. Korrie vroeg me laatst of ik zin had het stukje van die 
week te schrijven. ‘Waarover moet het gaan?’ vroeg ik.” Korrie haakt in: ,,Schoenen, 
antwoordde ik, want die stond ik net te poetsen. En het werd een ontzettend leuk stukje.” 
  
Huib Kraaijeveld kwam de gelederen zo’n tien jaar geleden versterken. Al langer schrijft hij 
gedichten en liedjes in het Sliedrechts en samen met zus Nell vormt hij het in Sliedrecht 
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zeer populaire duo de Kraaije. Overigens schrijft het drietal niet alle stukjes: door de jaren 
heen leverden verschillende Sliedrechters één of meerdere bijdragen.   
,,De rubriek bestaat mede bij de gunst van de lezers”, benadrukken de vaste schrijvers. 
Korrie en Huib zijn lid van de in 1981 opgerichte werkgroep Dialect van de Historische 
Vereniging Sliedrecht. Bas verricht wekelijks hand- en spandiensten bij het tot stand komen 

van de rubriek.  
  
Een bijzonder actieve werkgroep die 
meerdere goedverkochte publicaties op zijn 
naam heeft staan. Vorig jaar verscheen nog 
het woordenboek ‘Slierechts van A tot Z’. 
Doel van de werkgroep: het plaatselijke 
dialect levend houden. Dat lukt aardig: ,,Ik 
hoop dat ons wekelijkse stukje in de krant 
daaraan een bijdrage levert”, zegt Korrie. 
Vooral in gezinnen met twee ouders uit het 
baggerdorp wordt het volop gesproken. Bas: 
,,Wij gaan thuis ongemerkt altijd over op 
‘plat’.” En ook in huize Kraaijeveld leeft het 
‘Slierechs’ nog.   

De werkgroep Dialect: 
Korrie Lissenburg-Van Genderen,  
Huib Kraaijeveld, Piet Pols, Arie Sprong 
en gehurkt Arie Struijk. 
Nieuw lid, niet op de foto, Co Treffers. 

Eigenlijk zou er een groot onderzoek onder Sliedrechters gehouden moeten worden naar 
het gebruik van het dialect:   
,,René van den Berg studeerde begin jaren tachtig taalwetenschappen en verdiepte zich in 
het Sliedrechts dialect. Hij ontdekte dat woorden die in het Nederlands rijmen, dat in het 
Sliedrechts vaak niet doen door klankverschillen. Het was zijn idee om een onderzoek te 
doen naar het gebruik van het dialect. Met de resultaten van de enquête is nooit iets 
gedaan. Dat onderzoek nu herhalen en de resultaten vergelijken zou een heel interessant 
beeld kunnen opleveren”, denkt Korrie. Huib: ,,Landelijk merk je dat mensen weer meer 
waarde hechten aan hun eigen streektaal.”  
  
Lezers 
Lezers van deze krant hoeven de wekelijkse rubriek voorlopig nog niet te missen. Plannen 
om te stoppen heeft het drietal nog niet: ,,Al zal de stof ooit wel opdrogen”, verwacht Korrie. 
,,Hoelang we nog doorgaan? Ach, daar moet je nooit over nadenken. Wie destijds tegen mij 
had gezegd dat ik 22 jaar lang stukjes voor de krant zou schrijven, had ik ook voor gek 
verklaard.”  

Bijdragen van lezers zijn altijd welkom. Stukjes hoeven niet in het dialect geschreven te 
zijn. Korrie Lissenburg maakt er een verhaal van dat geschikt is voor de krant en vertaalt 
het desgewenst in het Sliedrechts.  


